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 װוױא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 א

 טכאנ ןגעק .ײנש רעטכידעג א ןלאפעגנא טאהעג זיא ןסיורד ןיא
 ־לאק א ןזאלבעג טאה לםיױו רעד ןופ .טםארפ א טלעטשעג ךיז טאה
 .טירבעג ןוױוא רעגעמײל רעד טאה שרדמ־תיב ןיא רעבא ,טניװ רעט
 םירוחב .ןליוק עקידנעילג יד ףיוא לפאטראק ןטארבעג ןבאה םינצבק
 יד ףיוא ןעלטראג יד טגײלעגקעװא ןבאה תורומשא ןענרעל םאװ
 ־וקעג זיא׳ם .תױשעמ יד וצ טרעהעגוצ ךיז ,בורע ןא ראפ םארמג

 ןמלז ןוא ןריולראפ ןרעװ םאװ ןכאז ןוא ןשטנעמ ןגעװ דײר וצ ןעמ
 רע זא ןמים א ,רעגניפ ןלעג־קאבאט א ןביוהעגפיוא טאה רעזעלג
 עקיטיוק יװ דראב עטכידעג א טאהעג טאה רע .ןלײצרעד םעפע ליװ
 ןוא ענײלק — ןגיוא יד רעביא ןטשראבנעמערב יױוצ ןוא עטאװ
 טאה ,ןדער ןביוהעגנא טאה רע רעדײא .שזאי א ײב יװ עלעקנוט
 רעגײזטגאװ א יװ שינעלכראכ א ןוא שינעקורמ א טזאלעגםיורא רע

 .ןעגנילק ןראפ
 רעדעי טשיג —.טגאזעג רע טאה — ןריולראפ ןרעװ ןשטנעמ —
 ־טײר ןקידרעײפ א טימ םיא טמענ׳מ םאװ איבגה והילא זיא רענײא
 ןיא ?ןכונח טימ ןעשעג זיא םאװ ןוא ,ונ .ץירא למיה ןיא ןגאװ
 ־עג רעיופ א טאה ץישאדאר ןופ טיױו טשינ םעקלאפ לפרעד םעד
 טימ װז רעד ןעגנאגעגעןנ זיא ןטניה ןופ .סקא ןא טימ טרעקא
 טײטש סקא רעד :קוק א טוט רע .ןטשרעג טײזעג ןוא עבראט א
 ־כענ א — ןפור ,ןעײרש ןעמונעג ט׳רע ^ןטשינ זיא עטאט רעד ןוא
 םעד ןופ רעמ טאה׳מ .דלעפ ןטימ ןיא ןענורעגסיוא .גאט רעקיט

 .טרעהעג טשינ לרע
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 םיוועשאב קחצי

 ןיהא זיא רע ןזא דרע רעד ןיא ךאל א ןעװעג זיא רשפא —
 .טגערפעג קחצי־יול טאה — ?ןלאפעגגײרא

 זיא סאװ ראפ ןוא ,ונ .ךאל םוש ןײק ןעזעג טשינ טאה׳מ —
 .םיוראפ ןעגנאגעג זיא רע ?ןלאפעגנײרא טשינ םקא רעד

 ? טז^כראפ םיא ןבאה םידש יד ׳םע טםײה —

 .טשינ םײװ׳כ —

 טאה — ? עטרעיופ א םעפע טימ ןפאלטנא רע זיא רשפא —
 .ןפורעגנא ךיז םוטמוט ריאמ

 טימ רשפא ןוא רעקיצכעז א ,רעיופ רעטלא ןא .ןטײקשיראנ —
 ןײז ,דרע ןײז ןופ טשינ טפיולטנא רעיופ א .רעבירא לצימש א
 .רעייש ןיא ריא טימ קעװא רע טײג ,עטרעיופ א ליװ רע ביוא .עטאכ

 ־יול טאה — טײל ענעי ןגארטראפ םיא ןבאה ,יוזא ביוא —
 .טגקםפעג קחצי

 — .טגערפעג רעזעלג ןמלז טאה — ? םיא דארג םאװ ראפ —
 ראפ .ןפורעג םיא ןעמ טאה יוזא ,קעצוק קעשטיאװ .יוג רעליטש א
 רענעגײא ןײמ .ץישאדאר ןײק ךכם תופ ןעגנערב רע טגעלפ תוכום
 .טפערט׳ם ?סע ךיא גאז םאװ ןגעק .םיא ײב טפיוקעג טאה עטאט
 ־עג טאה׳ר .רעטבאפ גילעז ׳ר דיי א טניוװעג טאה עניולב ןבעל
 ,םקאלפ ,ץלאה ןטלאהעג טאה׳ר װו רעמאק א ןוא בלעװעג א טאה
 .ךיוא ןטילש א ןענאטשעג טראד זיא׳ם .קירטש עטלא ,לפאטראק
 טשינ טאה׳ר .אטשינ זיא רעמאק יד — ןעניגאב ףיוא ךיז טבײה רע
 ,טגיװ א טכאנ ײב ןעװעג טלאװ׳ם ןעװ .ןגיוא ענעגײא יד טבײלגעג
 עדניל .תועובש ךאנ םע זיא ןעשעג זגנוצײלפראפ א ,םערוטש א
 מפ זיא׳ר זא טנײמעג רע טאה בײהנא ןיא .טכענ עליטש ,געט
 ןפיול ײז .רעדניק יד ,ביױו׳ס ןפור ןעמונעג טאה׳ר .פארא ןעניז
 ־מערוטש א ןעװ .רעמאק ׳אק אטשינ ? רעמאק יד זיא װו — םיורא
 ,ןטםײל ,לעװש א ,טנעמאדנופ א טבײלב ,ײבעג א קעװא ט^לב טניװ
 לאמ ץיק יװ ,זארג ,עקנאל א — קיטאלג ץלא זיא אד .ןעלדניש
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 ןוױוא ןרעטניוד ןום חױשעמ

 ־ערפ ןבאה עקיטכאנײב יד ןענאק שטנעמ א וצ ׳אלימ •טשינראג
 ןופ ײז ןליװ סאװ רעבא .סאװ סיױו׳כ רעדא ,הקזח א ,סעיזנעט
 טאה׳מ זא זטכאנ רעביא זארג ןא סעפע טסקאװ יװ ןוא זרעמאק א
 וצ יװ שינעפיול. א ןראװעג זיא עניולב ןיא ךאז יד טרעהרעד
 טנעקעג ןבאה עלא .ןפאלעגנא ןענעז רעדניק־רדח וליפא .הפרש א
 ןעגנױ־רעטסוש ןוא ןלעזעג־רעדײנש יד ןעװ תבש .רעטבאפ גילעז
 טאה׳ס זא .רעמאק יד ײבראפ ײז ןענעז ,זארטש ןפיוא ןריצאפש ןעײג
 .רעבירא זיא רעטעװמוא׳ס זיב ןטראװפא טראד ײז ןגעלפ ,טנגערעג
 זיולב ,ריט רעד ףיוא לסעלש ןײק ןעגנאהעגנא טשינ טאה גילעז
 ןןענעבנג טנעקעג טראד ןעמ טאה סאװ .ןסיורד ןופ טלטײקראפ
 ,ןפיול עלא זא .טסעק ףיוא םעדײא ןא עניולב ןיא ןעװעג ןיב׳כ
 ־אנ עצנאג יד ,יקסװאלבאי ץירפ רעד ןעמוק׳ס .ךיוא דיא ףיול
 ךיז טפײנק׳מ .סמלוג יד יװ טצאלג׳מ ןוא טײטש׳מ .עװטסלאשט
 ןײרשעג א טוט ץירפ רעד .םולח ׳אק טשינ זיא׳ס יצ ןקאב יד
 יד רימ טדנעלבראפ ,ךעלעדיי ,ריא רע־מ!? ,עגושמ ןיב דיא רעדא
 ,לסעג סעדעי ,זיוה סעדעי ןעמ ןעק לטעטש ןײלק א ןיא .ןגיוא
 ן גאט ןלעה ןטימ ןיא ? ףושיכ ,רע טײרש ,סאד זיא סאװ .ץאלק ןדעי
 ןסײמש טמענ רע .ןגאלש ןעמעלא ליװ מא לשטײב ןטימ טעכאפ רע
 טליב רע ןוא טנוה ןקיזיר א טאהעג טאה׳ר .סעװעלאכ ענעגײא יד

 זיא יז װו ןײטש דלאב טשינ טעװ רעמאק יד ביוא .תושפנ תונכס
 ןסײמשראפ עלא דײא דיא לעײ ׳דיר א ץירפ רעד טוט ,ןענאטשעג
 זא ,ןסעגראפ טאהעג ט׳רע .עכױ יד םיא ןיא טנערב׳ס .טיוט םוצ
 ,רעקיטכיל ץירפ ;טהנעט גילעז רעד .ענזישטשנאפ סיוא זיא׳ם
 םענעפא ןא טימ טפאג װאטםירפ רעד ?דלוש ןײמ םאד זיא סאװ

 .ןעלםקא יד זיב םעצנאװ עגנאל ראפ א טאהעג טאה רע .קםיפ

 .יקםנישטלאכ ,רעטקאד א עניולב ןיא טריציטקארפ טאה׳ם
 ןעגנאגעג טשינ לאמ ןײק זיא׳ר .דיי א יװ שידיי טדערעג טאה׳ר
 ,ןדיי עטרעלקעגפיוא יד טימ טרעדירבעג דיז ט׳רע .רעטםיולק ןיא
 ־אק עצנעב ,רעבײרש־עבשארפ רעד דירב ,רעקײטפא רעד קילאפ
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 םיװעשאב קחצי

 םײב רעגײז א םנײא זיב ןציזפא ײז ןגעלפ טכאנ עדעי .רענימ
 ןענעז רעביױו יד .ןטראק ןליפש ,ןעמעלא ןופ ןכאלפא ,ראװאון^ם
 רעד .םיליכשמ זםע טםײה יװ .ראה עזיולב יד ןיא ןעגנאגעג
 םיא טמוק רוחב א .ץכעטײרק א טגעװ ןוא קײטפא ןיא טײטש קילאפ
 ןוא שא םיא ןופ טכאמ קילאפ רעד ןוא ףארט םעד ןופ ןלײצרעד
 רעבא .זיוה־םיעגושמ ןיא ײג ,פארא ןעניז מפ טםיב ביוא ןעטאלב
 עבראה טרעװש׳מ .תודע למעזעג ץנאג א ,ערעדנא ןעמוק דלאב
 טעװ םעצנאמש א ראפ ךאנ םאװ ־ גאז א טוט קילאפ רעד .תועובש
 ןוא ןגארט ןיא ןעגנאגראפ בר רעד זיא רשפא ?ןרעלקםיוא ץע
 ןוא קײטפא יד ןםאלשראפ ןגעװטםעד ןופ ט׳רע ?בלאק א ןריובעג
 ןיוש ןענעז דעלשטײד ערעדנא יד .ןגילעז וצ דמאז ןפיוא קעװא זיא
 טאה רעמאק א ,עיװאנאפ :םייוג יד וצ גאז א טוט קילאפ .אד ךיוא
 ,רימאל ,ןאראפ זיא הבים א םעפע .ןײג טשינ ןאק ,םיפ ןײק טשינ
 ־מורא ךיז טאה׳מ .ןטײז עלא ןיא ןכוז קעװא זיא׳מ .ןכוז ,רע טגאז
 ערעװש א .טשינמוא ןוא טםיזמוא גאט ןבלאה א טרעדנעלשעג

 .לזעלב א יװ טצאלפעג טאה ,רעצעלק טימ טיובעג ,רעמאק
 ־אמ ,ןעלדנאה ןפראד םירחום ?ןרעדנװו ךיז ןעמ ןאק גנאל יװ
 ןוא קנעש ןיא קעװא זיא ץירפ רעד .רעדניק יד ןגיוזנא ןזומ םעמ
 ־וצנא ךיז טײהנגעלעג א טפראדעג זיולב ט׳רע .טרוכישעגנא ךיז
 ,רע טײרש ,ץלא זיא׳ם .תוללק עטיוט ןדיי יד ןטלאשעג ט׳רע .ןפיוז

 טשינ ליװ יקםנישטלאכ רעטקאד רעד רעבא ,ונ ,לדניװש רעשידיי
 ־עגמורא ךיז ט׳רע .טפאנש רע .טםעמ רע ,טשראפ רע .ןטערטפא

 .טלציװעג ךיז רע טאה רעירפ .טכאנ זיב זיוה םגילעז םורא טײרד
 ביוא :ןקילאפ וצ גאז א טוט רע .קיטעמוא ןראװעג רע זיא ךאנרעד
 ראפ םאװ ןוא ?ךיא ןיב רעטקאד א ראפ םאװ ,טי^^מעג זיא םאד
 לקיטש א ,ץנוק א םעפע אד טקעטש׳ם — ?וטםיב רעקײטפא ןא
 ןוא זארג ןפיוא ןגיוצעגםיוא ךיז ט׳רע .רעקייטפא רעד טיירש —
 .עטעפאל א ןעגנאלרעד ןםײ,דעג ךיז ט׳רע .דרע רעד וצ טקעמשעג
 ןטלאהעג ךיא באה עטעפאל יד :טגאז גילעז רעד .ןבארג ליװ רע

 .ןעמאזוצ ריא טימ ,קעװא זיא יז .רעג^ק רעד ןיא

10 



 ןוױוא ןרעטגיןי ןופ תוישעמ

 ־עג עצנאג ומח ׳סעטעפאל טימ ןעמוקעג ײז ןענעז םנגראמו וצ
 .ףיט ןלײא ריפ בורג א ןבארגעגםיוא טאה׳מ .םיםרוקיפא לדניז
 טשינ זיא רעמאק יד .רענײטש ןוא ןעלצראוו טימ לופ זיא דרע יד

 .ןעקנוזעגנײא

 יד ׳אלימ .רעבירא ןענעז ןכאוו ײװצ •השעמ א טרעה טציא
 ־תיב ןיא טײלעגנױ ׳רימ .ןגראז ערעדנא ןבאה ןשטנעמ עטושפ
 טמוק םאװ רעבא .טםעומשעג אי ןבאה ׳רעדניקטםעק יד ׳שרדמ
 םענעגײא םוצ ןעמוקעג עלא ןענעז רימ ? ןשינעלבירג יד ןופ םיורא
 ןעק זיוה א זא ׳שמוח ןיא טנאמרעד ךאד טרעװ טא .םיצל ;ריפםיוא
 רעד רעבא ׳ונ .ץלא ףיוא לבאפאק ןענעז עטוגטשינ יד .קיצערק ץיז
 ערעדנא יד ןוא רעקײטפא רעד קילאפ ׳יקםנישטלאכ רעטקאד
 ־לאכ רעטקאד .טגערפעגםיוא ׳טרעטשינעג רעטיױו ןבאה ועלמימכח
 טאהעג טאה קילאפ .דרעפ יױוצ טימ םעלאק א טאהעג טאה יקםנישט
 ןעניפעג ןעמ טעװ רשזמז ׳ןלײמ ןראפעגמורא ןענעז ײז .עקשטירב א
 רענײק .םירעיופ טגערפעגםיוא ןבאה יױ .רעמאק ענעריולראפ יד
 טײל יד ןבאה טכאנ ײב .םולח ׳אק ןוא מרתפ ׳אק ןופ ׳שינ טםיױו
 רעמאק א ביוא .טנרקחעג ךיז ראנ ,טםיװ ןיא טליפשעג טשינ רעמ

 יקםנישטלאכ רעטקאד ? טאג א אד זיא רשומז ׳ײנש יװ ןײגעצ ןעק
 ־לאכ לײװ ׳ןעגנאגעג טשינ רע זיא חלג םוצ .בר םוצ קעװא זיא
 ןבאה רעגניצ עזײב ןוא תונציל ןבײרט םיא םיוא טגעלפ יקםנישט
 זיא רעטקאד רעד .םיאנוש ןראװעג ךיז ןענעז ײז .ןגארטעגפא םע
 ,רע טגערפ ,טנאמרעד טרעװ .ןע״רעש בוטש־ןיד־תיב ןיא ןםעזעגפא
 ?דניז א םעפע ףארטש א םאד זיא ?הרות רעד ןיא ךאז אזא
 ,רע טגאז ,טאג ײב ,ןרעפטנע וצ םאװ טםװועג טשיג טאה בר רעד

 .ךעלגעמ ץלא זיא

 גילעז ,ןגראמירפ א םעגײא ןיא .רעבירא ןעגעז ןמןװ יײצ ׳אי
 ןעמונעג טאה רע .רעמאק יד טעתעד רע ןוא ירפ ץנאג םיורא טײג
 עצנאג׳ם .פאק ןיא ןפאלק ךיז מא תולוק ענעמונאב טימ ןעײרש
 יװ טײטש רעמאק יד .טעקאנ ןוא םעװראב םיורא זיא דניזעגזיוה
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 םיװעשאב קחצי

 זיא׳ם ןוא עניולב ןיא טסװורעד ךיז טאה׳מ .טשינראג לאמ ןײק
 ערעדנא ׳ןכאל לײט .ןטײז עלא ןופ טפיול׳מ .רעדליפעג א ײנ׳ם ןופ
 רעמאק יד .פאלאג ןטירעגנא זיא יקסװאלבאי , ץירפ רעד .ןענײװ
 זיא ץלא ־קיניױועניא ןײרא טײג׳מ .ןענאטשעג זיא יז װו טײטש
 ןעילב ןא ײז ןבייה ׳ןעײטש לפאטראק זא רעמוז .רעמ טשינ .ןבילבעג
 — ןלציפש ײנ ראפ אד זיא סאװ .ןעלצראװ סיורא ןצארפש׳ם ןוא
 ןקאהפא ןעמעלא ךײא ׳ל׳כיא — .יקסװאלבאי ץירפ רעד טמעראיל
 יד ןגאלש ןעמונעג ט׳רע .תוחור ידלא וצ ןבײרטראפ ךײא .פעק יד
 יקסנישטלאכ רעטקאד רעד .לוױטש ןטימ ןםיוטש יז ןוא רעמאק
 .פאק ןיא ךיז טצארק רעקײטפא רעד קילאפ .דײרק יװ סיױו זיא
 — רע טײרש — י וטםרעמאי םאװ .היװל א ײב יװ טגאלק בײװ םאד
 טנײה זיא רימ ײב :םיורא טעשטעב יז ןוא הופיכ־םוי טשינ זיא׳ם

 ...רופיכ־םױ
 יד — בײװ סרעקײטפא םעד ? ןעײרב גנאל אד ךיא ^ז םאװ
 ־עגנא ט׳יז .ןאטעג הבושת טאה — ןפורעג יז ןעמ טאה עכיקילאפ
 .לטײש א ןאטעגנא ׳ראה יד ןריושעגפא טאה ,טכיל ןשטנעב ןביוה
 ןבילבראפ זיא ןײלא קילאפ .בר םוצ תולאש ןגערפ ןיוש טמוק יז
 ןיא ךיז טליפש םאװ רעמאק א בילוצ :טהנעט רע .טראפשעגנײא
 ףיורא טקוק רע .קאמורפ ץיק ןרעװ טשינ ךיא לעװ ׳שינעטלעהאב
 ךימ רע לאז ,טאג א אד זיא׳ם ביוא :טצכעקעלב ןוא למיה םוצ
 ־רעד ךימ ןוא רענוד א ןעמוקפארא לאז .טרא ןפיוא אד ןפארטשאב
 תבש טלעטש יז .תקולחמ א ןיוש זיא ביױו־ןוא־ןאמ ןשיװצ .ןגאלש

 .ןטעלטאק־ריזח ןעלגערפ םיא לאז יז ליװ רע ןוא טנלאשט
 .פאק םעד ןריולראפ ןצנאג ןיא טאה יקםנישטלאכ רעטקאד רעד
 טשינ הלוח םעד טאה׳ר ראנ ׳ןקנארק א וצ ןפורעג םיא טאה׳מ
 טשינ ,רעגרע טרעװ׳ם ראנ ׳טפעצער א ןבירשראפ ט׳רע .טכארטאב
 ןופ ליד םעד ןםײרפיוא ןםײהעג טאה קינלאשטאנ רעד .רעסעב
 טשינ ןוא זארג ןײק ןופ ןכײצ ןײק אטשינ זיא׳ם ןוא רעמאק רעד
 םורא ןכירק׳ם ןוא קיביוטש ,טעקאנ זיא דרע יד .בורג ןײק ןופ
 יװ רעבא ,שינעדנעלבראפ א ,םיוא טזיױו ,זיא ךאז עצנאג יד .םערעװ
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 ןוױוא ןרעטנידז ןופ תױשעמ

 ןגארטעצ ויז טאה השעמ יד ? טדנעלבראפ טאטש עצנאג א טרעװ
 ־יול ןופ רעדנװוזײב םעד ףיוא ןקוק טמוק׳מ .ןלייפ ץנאג דעביא
 זיא גילעז זא ,ןדער םירעיופ יד .ןיבמאג ,ץיװענרעקם ,שטיװ
 קירוצ ךיא ןיב טלאמעד דארג .הפשכמ א בײװ׳ם ןוא ףשכמ א
 קילאפ זא ,טלײצרעד רעטעפש טאה׳מ רעבא ,ץישאדאר ןײק קעװא
 ןוא ענעדיי ערשכ א ןראװעג זיא יז .טגעג ךיז ןבאה עכיקילאפ ןוא
 ךיז טאה קילאפ .װעשטאכאם ןיא םנרפ א טימ טאהעג הנותח
 טכאנ א רענײא ןיא .טדמשעג ךיז ט׳רע ןוא עשראװ ןײק ןגיוצעגנײרא
 ךיז טאה רע .טאטש ןופ קעווא יקםנישטלאכ רעטקאד רעד זיא
 ןוא ןלוםפ־ףירט עלא טזאלעגרעביא ,טנגעזעג טשינ םענײק טימ

 .גײצעגרעפאלק עצנאג׳ם

 .טנערבעגפא טאה רעמאק יד :רקיע םעד ןםעגראפ באה׳כ
 ־עג ןיוש ןענעז החפשמ יד ןוא גילעז ןעװ טכאנ ײב הרות־תחמש
 יװ ןםיורד ןיא קיטכיל זיא׳ם זא ,ןעזרעד דיומ א טאה ,ןפאלש
 ןוא גילעז .ץאקרוטש א יװ טדעקאלפעג טאה רעמאק יד .גאט ײב
 .םונהיג ןופ רעײפ א שעלראפ ראנ ,ןשעל טוװרפעג ןבאה ןיז יד
 טאה׳ם .שא ןוא ןליוק ןבילבעג ץלא ןופ זיא העש רעבלאה א ןיא
 םוש ץיק ןגעלעג טשינ טראד זיא׳ם ןוא טכאנ ענעי טצילבעג טשינ

 .ץילא ךיז ץפ ןדניצנא ךיז ןעק םאװ ,ךאז
 — ?ארחא־ארטם רעד ןופ ןעמוקעג ץלא זיא׳ם ,םע טםײה —

 .טגערפעג ן^חצי־יול טאה
 ...? רעמאק רעד וצ טאהעג ײז ןבאה םאװ —

 ב

 טאה רע םאװ ןלירב עיולב יד ןעמונעגפארא טאה קחצי־יול
 ־ײז דראב יד רעבא ,ןקז א ןיוש זיא רע .טכאנ ײב וליפא ןגארטעג
 דעד ןופ לצראװ רעד ,ןםאפ עלעג טאהעג ץלא ךאנ טאה ענ
 יד טימ ןגיוא עטיור יד רעטנוא .םארש ןפיט א טאהעג טאה זאנ
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 םיוועשאב קחצי

 טיור ,סעבראט עלעפאט ןעגנאהעגכאג ןעגעז ךעלקעד ענעלאוושעג
 ־ראפ יד טשיװעג עלײשטאפ גערב א טימ טאה רע .שײלפדליװ ױו

 .טצכערקעג ןװז דעלבײש עטכיוה
 ביוא — .טגאזעג רע טאה — םינפ־רתםה א זיא טגײה -־
 עקילאמא .עבטה ךרד יפ לע םיוא ןעמ טשטײט ,םנ א טעשעג׳ם
 .יתיאר יניעב .קנעב רעטגוא טרעגלאװעג םיםנ ךיז ןבאה ןראי
 .עצינלעפאק ץיק תאפעג זיא ,םולשה־ױלע ,רענײמ עטאט רעד

 ןא טאהעג ,ןד ׳ר ,יבר רעצינלעפאק רעד טאה ןטײצ עקידרעירפ
 רעדניק יד רעבא .השעמ ישנא ,ןשטנעמ עגעבילקעג םגה ,םלוע
 יד .ומוקמ אלממ ץיק ןבילבעג טשינ זיא׳ם ןוא ױיחב קעויש ןענעז
 .הדועם רעקידתבש רעד ײב טקיטשרעד ונילע־אל ךיז טאה ןיציבר
 ןבילבעג ריא זיא׳ס ןוא לגוק לקיטש א ןעגנולשעגפארא ט׳יז
 ־נורטרעד ךיז טאה רעטכאט א .לעק רעקגיל רעד ןיא ןקעטש
 ןוא רעסאװ רעמע ןא ןעמעננא ןעגנאגעג .םענורב ןיא ןעק
 — םיא ךאנ עקאט םײה׳כ — ,קחצי־יול ,ץז רעד .ןלאפעעײרא
 טריפעג טאה ח ׳ר .ןשטנעב־גורתא ןטימ ןיא אאפעגקעװא זיא
 ץיק טא״רעג טשינ ײז ןבאה םיא ףיוא .םינוציח יד טימ המחלמ
 םידיםח עטלא יד .החפשמ רעד ןיא המקנ ןעמונעג רעבא ״רטילש
 ןײק קעװא ןענעז טײל־עגנױ יד .ןבראטשעגםיוא תױוכעלםיב ןענעז
 דעד .בורח בלאה ןראװעג זיא שרדמ־תיב׳ם .רוג ץיק רעדא קצאק
 טשינ טאה רענײק ןוא ןכארבעצ ךיז טאה הװקימ רעד ןיא ץױוא
 רעמײב יד ראנ ,דאם א טאהעג לאמ א טאה יבר רעד .טכירראפ
 ־ראמ ,ןריוכט ףיוה ןיא טפאכעגנײרא ךיז ןבאה׳ם .טראדעגפא ןבאה
 ־עג זיא םוטעמוא .ךעלגרעב ןבארגעגנא ןבאה ןפרװוליומ ,סרעד
 טאה ןטײצ עקידרעירפ יד ןיא .םעקלכעטש ץא טיורקמוא ןםקאװ
 ־רעביא טאהעג זיא טײצ ץימ ןיא .םישמשמ ריפ טאהעג יבר רעד
 ץיא ףיוא דנילב ,רעקיצכא יד ןיא ןקז א ,עשזי_יא ׳ר זיולב ןבילבעג
 טאה ןד ׳ר .רוכיש א — יאנג וצ ןיד טשינ םיא לאז׳ס ןוא ,גיוא
 טעמכ רע טאה רעטלע רעד ףיוא ראנ ,םיתינעת טםאפעג ץואי עלא
 .ןשטנעב ןגעמ לאז׳ר תיזכ א טכוזראפ טאה׳ר .ןםע טרע,דעגפיוא
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 ןװיוא ןרעטניוד ןופ תוישעמ

 ךיז זיא םיארונ־םימי יד ףיוא .םינקז זעװעג עלא ןענעז םיבשױ יד
 םיוק ןעמ טאה ראי ץנאג א .םידיםח קילדנעצ ראפ א ןראפעגנא
 ,הרות ןגאז טרעהעגפיוא טאה יבר רעד .ןינמ א טצארקעגפיונוצ
 ןוא ברוקמ א ןעװעג זיא םולשה־ױלע עטאט רעד .םײריש ןלײט

 לאמ עטשרע׳ס באה׳כ ןעװ .עצינלעפאק ןײק ןעמונעגטימ ךימ ט׳רע
 ,ןפמורשעגנײא ,ןײלק ־דחפ א ןלאפאב ךימ זיא ןיבר םעד ןעזרעד
 טשינ ןצנאג ןיא ןעמ טאה ןגיוא יד ,ןדנעל יד זיב דראב א טימ
 רע טאה ׳ןקוקנא ןצעמע טלאװעג טאה יבר רעד זא .ןעזעגםיורא
 ףיוא טאה עטאט רעד .םערב א ןביוהעגרעטנוא רעגניפ יױוצ טימ
 טנאה א טגנאלרעד טאה׳ר .םולש ןבעג לאז׳כ ןםײהעג ,ןזיװעגנא רימ
 ,ונ !ןאטעג םורב א טאה׳ר .רעײפ יװ סײה ןוא טעמראפ יװ ןקורט
 עמאם יד ןופ לוק א ,ןסעגראפ טשינ ךיא ןאק ונ ןקיזאד םעד ןוא

 .ןענאד ןופ טשינ .ןשינעפיט

 ןראי ראנ .הריטפ םינבר ןפיוא נ^ט ןדעי טכירעג ךיז טאה׳מ
 ןענעז שרדמ־תיב ןיא טנעוו יד .טבעל יבר רעד ןוא רעבירא ןענעז
 טאה דאד ןפיוא ,םירפם יד ןםירעצ ןבאה זײמ .ןעמיוק יװ ץראװש
 טײצ א .טכענ יד ןיא טליוהעג טאה יז ןוא עװאם א טצעזאב ךיז
 טאה ךאנרעד .עצינלעפאק ןיא ןבראטש ןײא ןיא ןטלאהעג ןעמ טאה
 ןבאה םיבשױ יד .םוקמ םעד ןםעגראפ יװ תװמה־ךאלמ רעד סעפע
 לםעק א ײז ראפ טכאקעג טאה הנקז א .םנטאש יװ טכײלשעגמורא
 ןיב׳כ ןעװ הנשה־שאר ןטצעל םעד .שעװ יד טעטאלעג ײז ןוא ץירג
 וליפא ןעװעג טשינ ןיוש זיא ,עצינלעפאק ןײק ןטאט ןטימ ןעמוקעג
 ,םיתילט ענעםירעצ ןיא ןםעזעג ןענעז םיבשױ יד .םלוע רענײלק ןײק
 רערעדנא רעד ,טנװאדעג טאה רענײא .רעכעל טימ ןעלטיק ןיא
 ־עג טשינ ןצנאג ןיא ןעמ טאה הליפת־לעב םעד .טלמירדעג טאה
 ט^לעגםיורא טשינ ,לקניװ א ןיא ןענאטשעג זיא יבר רעד .טרעה
 םיא טאה׳ם ראנ רפוש ןזאלבעג טאה עקות־לעב רעד .ךראש ץיק
 דימ םענ :ןטאט םוצ ןאטעג גאז א באה׳כ .םעטא טלעפעגםיוא

 ,.רעהא טימ טשיג '^מ ןײק
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 םיװעשאב קחצי

 ־ימי־תרשע יד רעביא ןבײלב עטאט רעד טגעלפ ךעלניױועג
 ־עגמײהא רימ ןענעז לאמ םאד רעבא .רופיכ־םױ ךאנ זיב הבושת
 גאז א רימ וצ עטאט רעד טאה רופ רעד ףיוא .הי^ג םוצ ןראפ
 רע .תוכום רעביא זיב ןבײרטנא לאז קידצ רעד יאװלה ? ןאטעג
 זיב טבעלעג ןגעװטםעד ןופ טאה רע נןח ױו ןביוא רעמ ןיוש זיא
 יבר רעד זא ׳עמארגעלעט א ןטלאהרעד רימ ןבאה הכונח .הכונח
 ,היװל רעד ףיוא ןראפ טלאװעג טשינ באה׳כ .ןראװעג קלתםנ זיא
 .טײקינײלק ץיק טשינ זיא םיקידצ תתימ ?טהנעט עטאט רעד ראנ
 דיז טאה׳מ .םיתמה־תיחת זיב ה ׳ר א ךאנ ןײז טשינ ןידש טעװ׳ם
 טםעגראפ׳מ :עבט יד ןיוש זיא יוזא ליױו ףיולעגנא ןא ףיוא טכירעג
 .ךיז ןעמ טנאמרעד ,רטפנ טרעװ דע זא רעבא ,ןבעל םײב קידצ םעד
 טאה׳מ טשינ ןוא ײנש רעפיט א ןלאפעגנא ןטש השעמ רעבא זיא
 דיז ןבאה רימ .ןטילש א טימ טשינ ןוא רופ א טימ ןראפ טנאקעג
 ןענאטשעג ןיב^ .שפנ־תריםמ טימ עצינלעפאק מיק טפעלשרעד
 ־עג ןעװעג זיא דרע יד .ןטלא׳דאב ןיבר םעד טאה׳מ יװ ײברעד

 יד װא ןלאפעג זיא ײנש .שידק טגאזעג טאה בשױ א .ןריורפ
 טשינ ^ק קיטײרפ זיא הרובק יד ^ .םײװ תאװעג ןענעז םיװלמ
 תבש ןטלאהעג ןבאה רימ .םײהא ןראפקירוצ ןגעװ דײר ןײק ןײז

 ,עצינלעפאק ןיא

 ־תיב ןיא שיט ןײק ןײז טשינ תבש טעװ׳ם זא טנײמעג באה׳כ
 ־עגוצ טאה עשזינא .טנלאשט טלעטשעג טאה ץעמע רעבא ,שרדמ
 םעד זיא ראי קיצכעז ןיא לאמ ןטשרע םוצ .שיפ ןוא הלח טײרג

 ןעגניז טוװרפעג ןבאה םינקז יד .קידײל ןענאטשעג לוטש םניבר
 טאה רענײא .גנאזעג ןײק טשינ ,שינעלכראכ א םיורא זיא׳ם ןוא
 גױוט ןענעז ערעדנא יד ראנ .הרות א םניבר םעד טגאזעגכאנ
 ײב תבש יוזא ןוא םטכאנ וצ קיטײרפ ןעגנאגעגוצ םאד זיא יוזא
 יד ןעװעג לאמ עלא תודועם־שולש רעד זיא עצינלעפאק ןיא .גאט
 חנוצעגנא טאהעג גגאל ןיוש ןעמ טאה טאטש ןיא .הדועם עטםגנעל
 טשרע ןעמ טאה אד ןוא דל ןתיו טגאזעג ,הלדבה טכאמעג ,טכיל
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 זוויוא ןרעטניה ןום תױשעמ

 ״דרות טגאזעג יגר רעד טאה ןטײצ עקילאמא .אלכיה ינב ןעעוזעג
 ״דחגמ ךאנ תבש ןאט לגגיי א ןעק םאװ .ןיזרד־ןיזר ןעװעג הלגמ
 זיא טכאנ יד ,שרדמ־תיב ןיא ןבילבעג ןיב׳כ ?רעטניװ ןיא טרפב
 טימ טשראבצארק םעד ןםעגעג ןבאה םיבשױ יד .ךיג ץלאפעגוצ
 םוצ ,ןא־ןביוא טדנעװעג ןגיוא עלא ,תורימז טמורבעג ןוא גנירעה
 ־קנעב עשילרעטםיוא ןא ןוא רעטצניפ רעד ןיא ץיז׳כ .לוטש םניבר
 .ןיבר ןגעוו ןטכארט ןעמונעג באה׳כ .טפאכעגמורא ךימ טאה טפאש
 יד זיא װו רעבא ,רבק ןיא ןעװעג ןיוש זיא ףוג רעקילײה רעד
 .חישמה־לכיה ןיא ,דובכה־אסכ םײב ,ןדע־ןג ןיא יאדװא ?המשנ
 דיוא לעװ ןײלא דיא זא ,ןלאפעגנײא רימ זיא לאמ ןטשרע םוצ
 טאהעג ךיז למיה רעד טאה ןסיורד ןיא .גנױ קיבײא ןבײלב טשינ
 יד .תבט שדוח ןופ דלומ א ןזיװעג ךיז טאה׳ם ןוא טרעטײלעגסיוא
 םעפע רעבא ,תוכשח א זיא שרדמ־תיב ןיא .טלקניפעג ןבאה ןרעטש
 ןעמ ןעק םיבשױ יד ןופ גנאזעג סאד .ןלאפעגנײרא זיא ןײש א
 עקירעמיה טימ ןבאה ײז .רעטדעװ ןײק טימ ןבעגרעביא טשינראג
 .לאמ א רעדיװ ןוא לאמ א רעבא ,עלהעונת ןײא ןגיוצעג תולוק
 ־תומלוע יד ןיא ןגארטראפ טאה ץכערק רעדעי ,שטעװק רעדעי
 ,תומשנ טמורבעג ןבאה םאד .ןעגגיז טשינ יוזא ןענעק םיפוג .םינױלע

 ךאנ טעװ גנאל יװ ,׳ה יתמ דע :םלוע־לש־ונובר םײב ןטעבעג ךיז
 השודקד תוצוצנ יד ןלעװ גנאל יװ ?םירצמ־ךשוח רעד ןרעיודעג
 יד וצ קע ןא ןעמענ ןיוש לאז ?תופילק יד ןשיװצ ןעגנאפעג ןבײלב
 אקוני א ןעװעג ךאג ןיב׳כ .ןתױנוצח יד ,תױמשג םעד ,םירוםי
 רעד וצ קוק א וט׳כ .םירבא לוטיב טימ יװ ןבילבעג ןיב׳כ רעבא
 זא ,טפעלפעג יוזא ןראװעג ןיב׳כ .ץירא טמוק יבר רעד :ריט
 ־עג יד :טנעקרעד םיא באה׳כ .ןקערש וצ ךיז ןםעגראפ באה׳כ
 ־וצ יװ סעפע טאה רע .לעטשעג רעצנאג רעד ,דראב יד ,טלאטש
 לײװ א .טצעזעגקעװא ךיז ןוא לוטש רעקידײל רעד וצ טבעװשעג
 באה טײקליטש אזא .ליטש שילרעטסיוא שיט םײב ןראװעג זיא
 ־עפש טשינ ןוא רעירפ טשינ ,ןעמונראפ טשינ לאמ ןײק ךאנ ךיא
 ,ליטש רעירפ .ןביוהעגנא רעדיװ ךיז גנאזעג סאד טאה ךאנרעד .רעט
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 םיװעשאב קזזצי

 .הנרמאת יתומצע לכ !טײטש׳ם יװ עקאט זיא׳ם .רעכעה ךאנרער
 וליגו זיא׳ם .שפנה תולכ רע תובצע ןוא שפנה תולכ רע החמיש
 ׳ןצפיז ענעי ,גנאזעג ץנעי טרעהעג טשיג טאה׳ם רעװ .הדערב

 טריפשרעד באה׳כ .זיא תױנחור םאװ ,ןענעז ןדיי םאװ טשינ טםײװ
 וט׳כ ןעװ ןעטאט ־ןאטעג ףור א ןוא תוקיתמ ןופ םיוא ײג׳כ זא
 ...ןםעזעג טשינ אד טנײה ךיא טלאװ ,ײרשעג םעד טשינ טלאמעד

 .טגערפעג רעזעלג ןמלז טאה — ? אה ,ןקארשרעד ךיז —
 ךיז ןבאה םינקז יד .ןראװעג םלענ ךײלג זיא יבר רעד —
 רעד .טכיל א ןדגוצעגנא דלאב טאה עשזי_יא .טקעװעגרעביא יװ
 יד ןבירעג רימ מא ןםיורד ןיא טריפעגםיורא ךימ טאה עטאט
 באה׳כ זא .תמ א יװ םײװ ךיוא ןײלא זיא רע .,ײנש טימ ןפײלש
 ־עג טםאה ,עטאט ?טגערפעג ךיא באה ןושל םאד ןגארקעגקי׳רוצ
 טרעטיצעג ןיוש באה׳כ ןגיױוש ,ץאגײש : טרעפטנע רע ןוא ?ןעז
 טריפעגקעװא ךימ טאה עטאט רעד .שרדמ־תיב ןיא ןרעקוצמוא ךיז
 ט׳רע .טריפעג יװ ןגארטעג רעמ ךימ טאה׳ר .אינםכא רעד ןיא
 ןבעגעג רימ ,ץיװ טימ ןגיוא יד טרימשעגנא רימ ״דלדבה טבאמעג
 ןיב׳כ .בירעמ טלעפראפ ,ךיז טכוד ,באה׳כ .םימשב ןקעמש וצ

 .ןפאלשעגניױז דלאב
 זיא חםפ זיב .םיבשױ יױוצ ןראװעג רטפנ ןענעז טכאנ ענעי
 טאה עטאט רעד .ןבילבעג טשינ רענײק אתורבה רעצנאג רעד ןופ
 ־שלש םענעי ןגעװ רימ טימ ןדער טלאװעג טשינ לאמ ץיק טאה

 טאה ,גאט־הפוח ןיא ,טאהעג הנותח באה׳כ ןעװ ,טשרע .תודועם
 .ןיבר םעד ןעזעג טלאמעד ט׳רע זא ןעװעג הדומ רימ רע

 .^טעג גאז א ןמלז טאה — !השעמ א רעה —
 טראד ,ןיק ןטעקאנ םײב ןעמונעגנא ךיז טאה םוטמוט ריאמ

 .דראב א ןםקאװ טפראדעג טאה׳ם װו
 הדוהי ׳ר טימ ןפארטעג טאה׳ם ? שודיח רעד זיא םאװ -■
 ןעמוקעג םטכאנ וצ קיטיירפ ןדעי רע זיא הריטפ רעד ךאנ .אישנה

 .ארמג עשוריפב א זיא׳ם .שודיק ןכאמ םײהא
 ...ןטײצ עקיטנײה ,טראפ —
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 .רענעגײא רעד זיא םלוע־לש־וגובר רעד ? טנײה זיא םאװ -י
 ׳םיסנ רעקינײװ ןעעשעג׳ס ביוא .יוניש ןײק אטשינ זיא םיא ןיא

 .םיא ןיא טשינ ׳תנוא ןיא העינמ יד זיא
 .טגערפעג ןמלז טאה — ? ףיוה ןטימ ןראװעג זיא סאװ —

 .טרעפטנעעג קחצי־יול טאה — םבעװניפש יװ ןלאפעצ ךיז —
 יװ .חוכ ןײז טימ ןטלאהעגפיונוצ ץלא ,םינפ א ׳טאה יבר רעד —
 ־עג ןבאה ״דלעמ לש הבישי רעד ןיא ןראװעג שקבתנ זיא׳ר ראנ
 רעצנאג רעד .ןענורעצ זיא ךאד רעד .ןרעיומ יד ןלאפנײא ןעמונ

 .הברוח א ןראװעג זיא ףיוה
 םוטמוט ריאמ טאה — ? טלעװ יד ןעד ךיז טלאה םאװ ףיוא —
 ןוא טראװ׳ס קירוצ טפור רע .טראװ א סלוכיבכ ףיוא — .טהנעטעג

 ...והובו־והות םוצ םוא ךיז טרעק גנופאשאב עצנאג יד

 ג

 ןענאפשמורא ןעמונעג ,ןביוהעגפיוא ךיז טאה םוטמוט ריאמ
 ־יוה א טאהעג טאה רע ײס ,ךיוה ןעװעג זיא׳ר ײס ,קירוצ־ןוא־ןיהא
 ־םנאמ טקוקעגםיוא רע טאה ,קיטאלג זיא םינפ םאד ליוװ יװ .רעק
 .ןדמל א ןופ ןגיוא עפראש ,זאנ עמורק א ,ןרעטש רעכיוה א ־ שליב
 רע לײװ ,טירבעגפא ךיז םיוא טעז ,ןוױוא םעד טפאטעגנא טאה רע
 טרעהעג טאה םוטמוט ריאמ .ךאלפטנאה רעד ףיוא ןזאלבעג טאה
 ןעװ .הטוש םיתע ,םילח םיתע ־ ןא טפור ארמג יד סאװ ענעי וצ
 טאה רע .רענעגושמ א יװ טריפעג ךיז רע טאה ,לופ זיא הנבל יד
 .ןקינ טכאמעג ,טנעה יד ןבידעג ,טכאלעג ,ןײלא ךיז וצ טדערעג
 רעדיװ רענײז קנאדעג רעד זיא ,טרענימעג טרעװ הנבל יד ןעװ

 !טגאזעג ןוא ,טצעזעגקעװא קירוצ ךיז טציא טאה רע .טצעזעג
 זיא ענײמ עמאמ יד .אתובר ׳אק ׳שינ זיא ןנימ־רב א ןעז —
 רעבא ,ראי ףניפ ןעװעג טלא ןיב׳כ ןעװ טלעװ רעד ןופ קעװא
 .ךימ טנראװ יז .לוק ריא ךיא רעה ,הנכם ןיא ןיב׳כ לאמ לפיװ

 אטשינ זיא׳ם .ןטיה ךימ ף־^יד׳כ םיױו׳כ ןוא ,לריאמ :ףור א טוט יז
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 ? לעממ קולא קלח א זיא ץלא זא ,טיוט ןײז ןעמ ןעק יװ .טיוט ׳אק

 זיא׳ם רעבא ,ונ .טשיג טבעל ףוג רעד ןוא טשינ טבראטש המשנ יד
 ןצנאג ןיא טשינ ןוא רמוח ןצנאג ןיא טשינ :ןשיװצ ןיא םעפע אד
 טמוק׳ם דלאב יװ ראג ,ןלײצרעד טשינ רשפא םע ףראד׳כ .הרוצ
 ־עג ןיוש ךײא באה׳כ .תמא םעד ןםיװ ריא טגעמ ,דײר וצ ןיוש
 טאה עטאט רעד .ראי ףניפ וצ ןעמאמ יד ןריוװעגנא באה׳כ ;טגאז
 ־נוא ןעװעג רעמ רע זיא ,רחום־דלאװ א .טאהעג הנותח טשינ רעמ
 ט׳יז ״ררפש טםניד א טאהעג ן׳רימ .םײה רעד ןיא יװ םגעװרעט
 ־עגקעװא זיא עטאט רעד זא ןוא רעדניק טימ רעטםעװש א טאהעג
 ־םעװש רעד ײב טבארבראפ טײצ עצגאג יד טעמכ יז טאה ןראפ
 ־עג באה׳כ זא .ןאטעג גנוטכא טשינ רימ ףיוא טאה רענײק .רעט

 ןײגמורא טלאװעג באה׳כ זא ,טנרעלעג ךיא כאה ,ןענרעל טלאװ
 טאהעג ן׳רימ .העד ׳אק טגאזעג טשינ רענײק רימ טאה ,קידײל
 .ןקלאכ םוצ זיב םירפם ןכאפ טימ טנעװ ריפ עלא ,בוטש־םירפם א
 ןגיוצאב באה׳כ ןוא ץנימ ענעשעק עלופ א טאהעג לאמ עלא באה׳כ
 ײב טפיוקעג באה׳כ .עשראװ ןופ וליפא ןוא ןילבול ןופ םירפם
 םױם א טכאמעג ךיא באה ראי ןצכעז וצ .ךיוא םרעגערטנקאפ
 ־עג ליוװ כאה׳כ .הלבק וצ ןעיצ ןעמונעג ךימ טאה׳ם .ם״ש ףיוא
 יד ראפ תורתםנ ןיא ןזאלנײרא טשינ ךיז ראט׳מ זא ,ןיד םעד טםװו
 טרעװ׳ם יװ ,טאהעג באה׳כ .רתיה א ןענופעג באה׳כ רעבא ,קיםײרד
 ־עגנא באה׳כ .םיקםופ ןוא ם״ש טימ ןעװעג־יםרכ־אלממ ,טגאזעג
 תנשמ ןיא ,םײחה ץע ןיא ,םדרפ ןיא ,רהוז ןיא ןרעטעלב ןביוה
 זיא׳ם .תישעמ הלבק וצ טירט ץיא זיא תינױע הלבק ןופ .םידיםח
 רעבא ,ףושיכ ןיא ןלאפגײרא ןעמ ןעק תישעמ הלבק ןופ זא ,תמא
 ןבאה וצ ״דארנ־וניאו־האור א ןרעװ וצ טקעמשראפ רימ טאה׳ם

 .טנאװ ןופ ןײװ ןפאצ ,ךרדה־תציפק
 טאה םאװ ןקז א טאטש ןיא זדנוא וצ ןראפ וצ ןעמוקעג זיא׳ם
 טלעװ רעד רעביא טלגאװעגמורא טאה רע .לבב ןופ טמאטשעג
 ןיא רעגניפ א טקעטשעגנײרא טאה ץעמע .םיתפומ ןזיװעג ןוא
 ,תױתוא יד .ןבירשעג זיא טראד םאװ טגאזעג טאה רע ןוא רפם א
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 ־עג טאה׳ר .ןגיוא יד ראפ םיא ךיז ןלעטש ׳טלײצרעד רע טאה
 .ןקילאפ א טלײהעגםיוא רע טאה טאטש ןיא זדנוא ײב .עפאלש טלײה
 יד ןוא ךארפש א טגאזעג ׳ןאה א ןעעערב ןסײהעג ךיז ט׳רע
 רעד יװ ןעזעג טשינ טאה׳ם רעװ .ףוע םוצ רעבירא זיא הפכינ
 טשינ טםײװ ׳תזזדק ןיא ןפראװעג ךיז ןוא טלפאצעג ךיז טאה ןאה
 ןוא השודקד־תומש אד ןענעז׳ם העמ טשינ .תומש ןופ חוכ םעד
 ךאנ ץלא טוט יז :עפלאמ א זיא ארחא־ארטם יד ■.האמוטה־תומש
 ןא ןבעגעגםיורא טאהעג טאה ןליופ ןיא םינבר .אנימיד־ארטם רעד
 ׳לעװש רעד ראפ ןזאל טשינ רעלצניקצראװש םעד לאז׳מ רוםיא
 קעװא רע טלאפ געט ראפ עדעי םאװ דיחי־ןב א טאה׳מ זא דעבא
 ןטימ טפאלק רע ןוא ליומ ןופ םיא טניר רעװאג רעד ׳םאג ןיא
 ןײק טימ טשינ ךיז ןעמ טנכער ׳קורב ןופ רענײטש יד ןיא פאק
 ךיז ט׳רע .עכײר זיולב לבב ןופ דיי רעד טאה טלײהעג .םירוםיא
 טאה םאװ וצ .ךעלדנער ענעדליג טימ ןלאצאב ןםײהעג ץלא ראפ
 .גילפ א יװ רעקינײװ רע טאה ןםעגעג ז דלאג ליפ יוזא טפראדאב רע
 עניוזא טשינ ןבאה רעדניק ןײק .טגעגפא טאהעג םיא טאה בײװ׳ס
 םידש יד ןוא ןילבול ןיא זיוה א ץעגרע טאהעג טאה׳ר .ןעניושראפ
 ןראפ רימ טײטש רע .גאט ןטימ ןיא טעילוהעגמורא טראד ןבאה
 טימ עטאפאק רעגנאל א ןיא ,קרעט א יװ זעפ א טימ ׳ראד :קילב
 .םיפ עםעותאב יד ףיוא ןלאדנאם ןיא ןוא ןסאפ עטיור ןוא עםיױו
 .ןלאפעגנײא ןקאב יד ,ערוצמ א ײב יװ טלײשעגפא זיא םינפ׳ס
 ךיז טכוד׳ם ןוא ,טראד ראה א ,אד ראה א ,לדרעב רעטיש םײװ א
 זיא׳ם װא עמורק טאהעג רע טאה ןגיוא .טניװ א ףיורעד טגאי׳ס זא
 ־עג .עקלױל־רעםאװ א רע טאה טרעכײרעג .תיחשמ א ײז ןיא ןםעזעג

 .שידיי בלאה ,םוגרת בלאה רע טאה טדער
 ךײלג ךיא ןיב ,זדנוא וצ ןעמוקעג זיא לבב ןופ דיי רעד זא
 עראלק םיא וצ טדערעג באה׳כ .עיצנאטם רעד ףיוא םיא וצ קעװא
 םאװ וצ ,ןאמ־רעגנױ :טגאז רע .דימלת ןײז ןרעװ ליװ׳כ :םירוביד
 ףיוא קוק א וט ? טעב ןקנארק א ןיא פאק ןטנוזעג א טימ ןגײל ךיז
 רעבא ,טײרב זיא ץיגוצנײרא ריט יד .עגפנר ץיצה א ןיב׳כ ,רימ
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 רעד ףיוא טשינ ,ורוצ טשינ ךימ ן^ל ײז .לאמש זיא םיורא רעד
 !פעלק ךיא רעהרעד ,טדער רע יװ יוזא .*עןלש ןיא טשינ ןוא ךאװ
 ־עניא ןופ טשינ ןוא ןםיורד ןופ טשינ ,שינעפאלק שילרעטםיוא ןא

 רע װו לוטש רעד ןיא ןײרא טלאװ ץלאהקיפ א יװ ראנ קינײװ
 רעד יװ לבאנש םענרעפוק א טימ שינעפעשאב א ראג רעדא ,טציז
 דיי רעד ןוא ,ךיא גערפ ? םאד זיא םאװ .עשרה םוטיט ןופ שותי
 ןוא תואליטרע תומשנ טימ לופ זיא טלעוו יד !טרעפטנע לבב ןופ
 טימ דער׳כ יװ יוזא .תונובשח ןוא ןשינעדערנײא ײז ןבאה עלא
 עטיוט יד .תולײח ענײז טימ ןודקומ רדנםכלא ךיא עז יוזא ,ריד
 עקידעבעל יד יװ ךײלג ,רע טגאז ,טיוט ןענעז ײז זא טשינ ןםײװ
 ךאנ טעכאפ ,רע טגאז ,ןאעלאפאנ .ןבעל ײז זא טשינ טכער ןםײװ
 באה׳כ .העש ײרד םיא ײב ןםעזעגפא ןיב׳כ .לדרעװש ןטימ ץלא
 זא ,ןבעגעגוצ ןײלא רימ טאה׳ר !טנגעגאב טשינ םכח אזא ךאנ
 טימ ךימ טע׳ר זא ןעזעג ט׳רע .ךלמה המלש ןופ לוגלג א זיא רע
 ־ע?1 ךיד באה׳כ ,ריאמ !טגאז רע ןוא ןרטפ^ טשינ יהפ־יהש ןײק

 םרטנוק א רידאנ ,טראפשעגנײא טםבײלב וד ביוא ראנ ,טנראוו
 ךל השע !קרפ ןיא טײטש׳ם יװ עקאט .ןיבר א ריד ףאשאב ןוא

 ־עג ןלאפראפ ץעגרע .ןראפעגקעװא םנגראמ וצ דלאב זיא רע .בר
 .תיליל טימ טאהעג הנותח .האמוט־ירעש־ט״מ ןיא ןראװ

 טימ לופ זיא רע ןוא םרטנוק םוצ ןאטעג םענ א ךימ באה׳כ
 ךיז טאה םרטנוק םעד ןיא םאװ ןלײצרעד ןלעװ ךײא לאז׳כ .תומש
 .ראי א רעביא זיב ךײא טימ ןציז טפראדעג ךיא טלאװ ,ימןטעגפא
 ךאנרעד .טכענ ןביז ןוא געט ןביז ןטםאפ טזומעג ךיא באה לכ־םדוק
 .תולועפ ,תונװכ ,תועבשה ,פישחל טימ לטעצ א ןביוהעגנא ךיז טאה
 הדוקנ א ןיא תירג א .לכליפש ׳אק םעפע טשינ זיא תױתוא־יפוריצ
 ,טכיל ןםקאװ א ןא טםדניצ .טלעװ יד בורח טם^מ ןוא גת א רעדא
 שממ ןםקאװ ןא טבײה שפנ א ןוא םש א טםגאז ,תרוטק ריטקמ טםיב
 טשינ זיא ןײלא ןגאז׳ם .ךיוב ןיא ןעמאמ רעד ײב רוביע ןא יװ
 טרעק הינפ עטםדנימ יד .אתלימ הבשחמ זיא הלבק ןיא .גונעג
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 .שינעטלאהנא ןא םוטעמוא טכוז הפילק יד .ריופאק רעביא ץלא
 ןאטעג טאה ונבר השמ םאװ ? םירצמ ןיא ןפארטעג ןעד טאה םאװ
 ךיא ןוא השמ זיא השמ רעבא ׳ונ .טכאמעגכאנ םימוטרח יד ןבאה
 .לושכימ רעדנא ןא ןעשעג זיא גאט ןדעי .ראי ןצכא ןופ לגניי א ןיב
 ־ןראג ןיא רימ ײב ײטש׳כ .טמןלש טלעװ יד ,טכאנ ײב בלאה זיא׳ם
 ןגײל דיז ןוא עמש־תאירק ןענעײל וצ טײרג ןיוש ןיב ןוא לביטש
 ־ראה א ׳טניװ א ,שינעפײפ א ׳שער א טרעװ לאמ א טימ .ןפאלש
 טלםײרט ײבעג עצנאג׳ם .ןרעטיצ טנעװ יד ׳טצנאט שיט רעד .רעדימ

 .םערוטש םעד ןליטשוצנײא טראװ א גאז׳כ .םי ןפיוא ףיש א יװ ךיז
 טימ רעדעי ,ןזיומלאש ,ןשינעעזראפ ןעמוק ריופאק ןעמענ גנולצולפ
 ,ןעײרש ,ןעניױו ,ןכאל ײז .םעגים ,ןשינעמירקראפ ,תויװעה ענײז
 טאטשנא .דױ־לש־וצוק א טלעפראפ טאהעג באה׳כ .ךיז ןרעפמא
 םיורא זיא ,ףםױ־תיב ןקילײה םײב יװ םירשימ דיגמ א ,ךאלמ א
 ןא פאק א ןזיװאב ךיז טאה אד .ץל א ,הפילק א ,הנושמ הרוצ א
 ןיא ןײרא ןכירק ןוא ןעײג םיפ .פאק א ןא ףוג א אד ןוא ףוג א
 טדערעג ״דשרד א טלאה לדרעב־ןפאצ א טימ ץיונש א .טנאװ רעד
 טמענ ןטימ ןיא רעבא ,לבוקמ השעמ טשרמולכ טוטיפאל רעד טאה
 ןוא םילטב םירבד ןשימנײרא ,ןחדב א יװ םארג ןיא ןעלפאלפ רע
 ןושל דמערפ א ףיוא ןדער ןביוהעגנא באה ןײלא ךיא .הפ־לובינ
 ־קעװא טאהעג דארג זיא עטאט רעד .טפירשלגיפש ןבײרש ןוא
 ־םעװש רעד ײב קנארק טגיל טםניד יד ןוא גיצפײל ןײק ןראפעג

 ןענאטשעג זיא׳ם ? ןטלאהאב ץלא םאד ןעמ ןאק עאל יװ ראנ ,רעט
 ־הלבק ןיא ראנ ,ןפוד־אצױ א ןופ ןרעװ וצ זיול יוזא יװ םרטנוק ןיא

 דגנכש דצ רעד .ןפאשאב וצ יװ ןקעמוצםיוא רעדעװש זיא תישעמ
 ־יפעצ ףיוא ץלא !םיחוכיװ ןיא רימ טימ טזאלעגנײרא ךיז טאה

 .ףיוא ךימ טקעװ רע רעבא ,ןפאלש ליװ׳כ .ךערדיפ־ךערדיה ,שינעק
 םיא לאז׳כ ליװ ןוא ךימ טלציק רע .תואפ יד רימ טלחירק רע
 ,ךיוא ךאז רענעי וצ ןבײרט טלאװעג ךימ טאה׳ר .ךודיש א ןדער
 ןיב׳כ .ןענאטשעגײב רימ ןענעז תובא־תוכז ...םאװ ןיוש טםײװ ץע
 ־וטנא ןיא ןײרא ןיב׳כ .ןבירטראפ םיא באה׳כ ןוא טעב ןופ םיורא
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 ןופ ןענורטנא ןיכ ןוא הריצי רפם א ,ןיליפת יד טקאפעגנײא ,ץכע
 כאה׳כ ןוא דיסח רעװעצראפ א ןעװעג זיא רענײמ עטאט רעד .טאטש
 םוצ ראנ ׳ןיכר ןקיטנײה םוצ טשינ ׳װעצראפ ץיק רופ א ןגארקעג
 ךימ טװורפעג לכחמ רעד טאה געװ ןצנאג ןפיוא .ןלאירתכ ׳ר .ןדײז
 ץוחא רעכא ׳ןזײכ טימ ןוא ןטוג טימ ץענ רעד ןיא ןפעלשנײרא
 ־אכ ךיא ןיכ ״דריצי רפם םעד רימ טימ טאהעג כאה׳כ םאװ םעד

 ט־אןד ןיכ ןוא הכישי סניכר ןיא ןײרא ןיכ׳כ .תועימק טימ ןעגנאה
 .ראי קיצנאװצ ןציז ןכילכעג

 לקאש א טאה רעזעלג ןמלז .ליטש ןראװעג זיא םוטמוט ריאמ
 .טײרכ רעד ןיא פאק םעד ןאטעג

 ך טעשטומעלאכ טשינ ךײא רע טאה װעצראפ ןיא —

 .הטילש אק ׳שינ הרכח עצראװש יד טאה װעצראפ ןיא —
 ?אה ,ײז ןליװ םאװ —

 ־ענרעכיא ןליװ עםיורג יד .שיראנ ךיז טכאמ גראװנײלק׳ם —
 .למיה ןיא הלשממ יד ןעמ

 ? ןהןל טעװ טאג ןוא —
 ..דמחלמ א׳ס —

 ?ןפאשאכ ײז רע טאה םאװ וצ —
 .הריחכ ץד לאז׳ם —

 .ףלעװצ ןעגנולקעג טאה רעגײז רעד ןוא ליטש ןראװעג זיא׳ם
 עכלאה א טנײשעגנײרא טאה רעטצנעפ םענעריורפעג־כלאה ןכרוד
 יװ ןיק םעד ןכירעג לגענ ןציפש טימ טאה םוטמוט ריאמ .הנכל

 ־ןאטעג גאז א טאה רע .ראה א ןפוצוצסיוא

 סאװ םעפע טגאזעג גאט םענעי רימ טאה לככ ץפ דיי רעד —
 .עגר רעטצעל רעד זיכ ןםעגראפ טשינ לעװ׳כ

 .אירכ יד ןעמונעגפארא טאה קחצי־יול

 ז טגאזעג רע טאה םאװ —
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 ׳רעביא ןוא ןעוועג םצמצמ ךיז טאה ףוס־ןיא רעד ראנ יװ —
 הפילק יד .תעגושמ א ןעמוקעגפיוא זיא ׳יונפ םוקמ א טזאלעג
 רעד .טרעדורעצ עלעפאק א ןענעז םיכאלמ יד וליפא .עגושמ זיא

 ,זיוה־םיעגושמ א זיא הישעה םלוע
 .טגערפעג ןמלז טאה — ?ץיטש א טימ זיא םאװ —

 ךיז טאה םאװ לוק א טימ טכאלעצ ךיז טאה םוטמוט ריאמ
 .לשטיװק שירעבײװ א ןיא רעבירא זיא ןוא שליבםנאמ ןביוהעגנא
 ץלא זיא ןײטש א ןוא טאג ןשיװצ ןהישק עטוג א ׳ןבעל׳כ —

 ...ףרוטמ
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 טחוש רעד

.1 

 רעד .בר רענימאלאק רעד ןרעװ טלאזעג טאה ריאמ הנױ
 רעד ףיוא ןימאלאק ןיא ןםעזעג עדייב ןענעז עדײז רעד ןוא עטאט

 .תונבר אסכ
 טראפשעגנײא טאהעג ךיז ןבאה םידיסח רערימזוק יד רעבא

 ארתאד ארמ ןרעװ לאז דיםח רעקםירט א ןזאלוצוצ טשינ לאמ םאד
 יד טימ תחא־די ןםאלשעג ןבאה רערימזוק יד .(טאטש ןיא בר)
 טפיוקעגרעטנוא ןבאה ײז .להק ןעמונעגרעביא ןבאה ײז .רעניזדאר
 ־וג םוצ הריסמ א טקישעגקעװא ןוא קינלאשטאנ יװאטאיװאפ םעד
 טריפעגסיוא רערימזוק יד ןבאה ןשינעםײר עגנאל ךאנ .ראטאנרעב
 ןא ןבײלב טשינ לאז ריאמ הנױ .בר א םרעײז טצעזעגנײרא ןוא

 .טחוש ןשיטאטש ןראפ ןעמונעגפיוא םיא ןעמ טאה ׳הםנרפ
 ןראװעג רע זיא ,טחוש טראװ סאד טרעהרעד טאה ריאמ הנױ ןעװ
 ןיא טשינ זיא הטיחש זא ׳טהנעטעג טאה רע .זיא רע יװ רעכײלב ךאנ
 רעבא .טולב ץיק ןעז טשינ ןאק ׳קיצראהכיױו זיא רע .עבט ץיז
 ןדיי ענײש יד ,םיסנרפ יד — טצעזעגנא םיא ףיוא ךיז ןבאה עלא
 עשאד עצײר ,רעלאפמארפ ץעג ׳ר ,רעװש רעד ,זיולק רעקסירט ןופ

 .ביױו םאד
 דיוא םיא טאה ,םאטשרעבלאה יול םולש ׳ר ,בר רעײנ רעד
 ךיז יװ־ײם טאה ,לקינײא רעזדנאם א ,יול םולש ׳ר .טדערעגוצ
 יד םענעי ײב ןעמענוצ) לובג תגםה ץפ דניז רעד ראפ ןקארשעג
 טשינ טאה יול םולש ׳ר .הקזח א טאהעג טאה ריאמ הנוי .(הסנרפ

 .טיורב ןא ןבײלכ לאז ןאמרעגנױ רעד טלאװעג
 הנױ ןבירשעג טאה ,עלעבײל בקעי ׳ר ,יבר רעקסירט רעד

 ־יוא םעד ןופ תונמחר רעמ ןנ^ה טשינ ראט׳מ זא ,וױרב א ןריאמ
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 סיוזעש^ב קודצי

 ׳הנװכ טימ ןוא ףלח ןרשכ א טימ המהב א טכעש׳מ ןעװ .ןטשרעב
 ׳טנאקאב ליװו זיא׳ם .ריא ןיא טציז סאוו שפנ םאד ןקתמ ןעמ זיא
 ׳תופוע ׳תומהב ןיא לגלוגמ טפא ןרעװ םיקידצ ןופ םהמשנ יד זא

 .םגפ א ראפ ןעמוקוצפא שיפ
 רתיה .ןבעגעגרעטנוא ךיז ריאמ הנױ טאה וױרב סניבר ןכאנ
 ןעמונעג רע טאה טציא .גנאל ןופ טאהעג ןיוש רע טאה הארוה
 העד הרױ ןיא הטיחש ןופ םיניד יד ךיוא יװ ׳רוש תואובת ןלענק
 רוש תואובת ןיא ףיעם רעטשרע רעד .םידגמ ירפ ׳ז״ט ׳ך״ש ןטימ
 דיז טאה ריאמ הנױ ןוא םימש־ארי א ןײז ףראד טחוש א זא ׳זיא

 .לאמעלא יװ םײלפ רעמ טימ טײקשידיי ןיא ןאטעגנײרא
 ׳םינפ םאלב א טימ ׳רעראד א ׳רעקיםקװונײלק א ׳ריאמ הנוי
 ־נײא ןא ׳זאנ רעמורק א ׳ןיק ץיפש ןפיוא עלעדרעב לעג עלעציפ א
 וצ טסאפעגנײא ׳ןגיוא עגעקארשרעד עלעג טימ ןוא ליומ ןלאפעג
 .טײקמורפ ןײז טימ ןעמאנ א טאהעג טאה ׳ןרעדנא םוצ םנײא טנעאנ

 ׳ר ןוא םמת ונבר ׳סי״שר ׳ןיליפת ראפ ײרד טגײלעג טאה רע
 ןטםאפ ןביוהעגנא טםעק יד ךאנ דלאב זמןה רע .םנואג 'ארירש

 .תוצח וצ ןײטשפיוא ןוא םיתינעת
 ריאמ הנוי זא טרעטיבעג יװ־ײם טאה ׳עשאד עצײר ׳בײװ םאד
 ׳ןעמאמ רעד ראפ טגאלקעג ךיז טאה יז .טלעװ־רעד ןופ־טשינ זיא
 ריא ףיוא טשינ טקוק ׳טראװ ןײק ריא וצ םיוא טשינ טדער רע זא
 ןעמענ יד טשיג טקנעדעג רע זא ןוא ׳געט ענײר יד ןיא וליפא
 ןיא זיולב רע זיא ריא וצ ןעמוקעג .ךעלרעטכעט עגעגײא יד ןופ

 .שדוח ןיא לאמ ץיא ׳הליבט ןעגנאגעג זיא יז ןעװ ׳טכאנ רעד
 ׳טחוש רענימאלאק ןרעװ וצ טקיליװעגנײא טאה רע טניז רעבא
 ןסעגעג טאה רע .ס׳ארמוח עײנ ךיז ףיוא ןעמונעג ריאמ הנױ טאה
 ןאמירא ןא ןעװ .חער טרע׳רעגפיוא טעמכ טאה רע .רעקיניױו ץלא
 םיא ׳ןפאלעגנגעקא םיא ריאמ הנױ זיא ׳ריט יד טנפעעג טאה

 .ןשארג ןטצעל םעד ןבעגעגקעװא
 ןבירטעגנײרא טאהעג טאה טחוש תעװ סאד זא ׳זיא תמא רעד
 ןיכר םעד אעטשנגעק ךיז רעבא ׳הרוחש־הרמ א ןיא תיאמ הנױ
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 ןװיוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 הנױ טאה ,טרעשאב יוזא יאדװא זיא׳ס .טלאװעג טשינ רע טאה
 םירוםי ןפאשראפ וצ לרוג ןײז זיא׳ם .טםאפעגפא ךיז ײב ריאמ
 ןעמ טאה ,ןטילעג טאה ריאמ הנױ לפיװ .םירוםי ןדײל וצ ןוא

 .למיה ןיא טםװועג זיולב

 םײב ןשלחקעװא טשינ לאז רע ׳ןקארשעג ךיז טאה ריאמ הנױ
 רעטיצ א טשינ םיא לאז טנאה יד רעדא ׳ףוע עטשרע םאד ןטכעש
 םאד .לושכמ א ןעשעג לאז׳ס טרעגאב רע טאה װו־ץעגרע .ןאט
 ־עגוצ זיא ץלא רעבא .הריזג סניבר םעד ןאטעגפא םיא ןופ טלאװ

 .ןײז וצ ףראדאב׳ם יװ ןעגנאג

 קנאדעג ןיא טרזחעגרעביא ריאמ הנױ טאה גאט ןיא לאמ ךם א
 ־רעד ןופ רעקידמעראברעד ןײז טשינ ןאק׳מ ־רעטרעװ ענעגײא יד
 ךיתיוצ רשאכ ךרקבמ תחבזו־טגאזעג טאה הרות יד .ןקידמעראב
 .(ןטאבעג ריד באה ךיא יװ רעדניר ענײד ןופ ןטכעש טםלאז וד)
 הטיחש ןופ ןרעטסומ יד ינים גראב ןפיוא ןהשמ ןזיװעג טאה׳מ
 רעד ׳טיוט רעד ךבעל סאד ךיזרד ןיזר ץלא זיא׳ם .הקידב ןוא
 ןופ יװ־ײם ןבראטש ,טשינ טכעש׳מ םאװ ענעי .היח יד ,שטנעמ
 יד ןיא .םישדח ןוא ןכאװ טפא ךיז ןרעטאמ ׳ןטײקפאלש ײלרעלא
 ןײא טגנילש םי ןיא .ערעדנא יד ענײא תױח יד ןקוצראפ רעדלעװ

 ־פירק טימ לופ זיא שדקה רענימאלאק םאד .ןטײװצ םעד שיפ ןײא
 רעטנוא ןכאמ ןוא ןראי ןיוש ןעמאזאב ןגיל םאװ ,עטמײלעג ןוא ןעל

 רעד מפ רעצ םעד ןרענימראפ טשינ ןאק םדא־ןב םוש ןײק .ךיז
 .טלעװ

 ןעניוװעגוצ טנאקעג טשינ ךיז ריאמ הנױ טאה ןגעװטםעד ןופ
 ןופ לפאצ םעדעי .טםײרט ןײק ןענופעג טשינ ״דטיחש רעד וצ
 ־ניא ,םריאמ הנױ ,ןײז ןיא שינעלפאצ א ןפורעגסיררא טאה ףוע ןא
 ענײלק ןוא עסיורג) הםג עדעי ,הקד עדעי ןטכעש םאד .דיױועג
 םעגעגײא םעד ןטינשעג טלאװ רע יװ ,ןאטעג ײװ םיא טאה (תומהב
 ,םיא ףיוא ןעמוק טנאקעג ןבאה׳ם סאװ ןפארטש עלא ןופ .זדלאה

 .עטםבראה יד הטיחש זיא
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 םיו־וועש^ב קחצי

 הנױ יװ ,םישדח ײרד רעבירא טאהעג טשיג ךאנ ןענעז׳ם
 ןזיװעגסיוא םיא טאה טײצ יד רעבא ,טחוש ןראװעג זיא ריאמ
 טולב ןיא ןעקגוטעגנײא יװ ןראװעג זיא רע .גנאל שילרעטםיוא
 ןופ ײרשעג עקידעקאװק םאד טרעהעג רדסכ טאה רע .רעטײא ןוא
 ־עג סאד ,תגעג ןופ ןרעדאג סאד ,רענעה ןופ ןעײרק סאד ,רעניה
 ,רעבלעק ןוא ןגיצ ןופ שינעקעב ןוא שינעקעמ םאד ,ןםקא ןופ לירב

 .ליד ןיא ןעאלק ןופ ןפאלק א ,לגילפ ןופ ןרעטאלפ א ןעמונראפ
 ־טנעראפ םוש ןײק ןופ ןםיװ טלאװעג טשינ ןבאה םיפוג יד

 ־עג ,רעגײטש ןײז ףיוא טרעפמאעג ךיז טאה ףוג רעדעי .גנורעפ
 רעפעשאב םעד טדערעגנגעקא יװ סעפע ןוא ,ןענירטנא טוװרפ

 .םעטא ןטצעל םוצ זיב
 ,ראװצ .סאישק יד טמערוטשעג ןבאה ,ןריאמ הגױ ,ןײלא םיא ןיא
 ־עג (טײקכעלדנעמוא יד) ףוס־ןיא רעד טאה טלעװ יד ןפאשאב וצ
 .ןײפ ןא הריחב ןײק ץיז טשינ ןאק׳ס .טכיל ןײז ןעקנערשנײא טזומ
 םאװ ראפ ,הריחב ץיק טשיג ןבאה םײח־ילעב יד דלאב יװ רעבא

 ? הײל וצ ײז טמוק
 ןקאה םיבצק יד יװ רעטרעטיצראפ א ןעזעגוצ טאה ריאמ הגױ
 ןבאה ײז רעדײא ךאנ ןלעפ יד טדניש׳מ ןוא קעה טימ תומהב יד
 רעביױו יד ןבאה רעניה יד ײב .םעטא ןטצעל םעד טכיוהעגסיוא

 .ןעעאגעגםיוא ןענעז ײז רעדײא ןרעדעפ יד טקילפעג ןדיומ ץא
 יד ןוא ץלימ יד טגירק טחוש רעד זא ,טריפעגגײא זיא׳ס
 ןראװעג זיא בוטש םריאמ הנױ .המהב רעדעי ןופ סעקשיק עבארג
 פעט עקיזיר ןיא ןכיױ טכאקעג טאה עשאד עצײר .שײלפ טימ ילופ
 ףניפ ךאנ טאהעג יז טאה ,עקיד א ,עסיורג א ןײלא .ןעלסעק יװ
 ,ןענעז ךעלרעטכעט םריאמ הנױ .יז יװ ןעניושראפ עלא ,רעטםעװש
 ןיא ןםקאװעצ ךיז ןענעז ײז .רעטומ רעד ןיא ןטארעגנײרא ,םינפא
 ןײא ןיא ןטלאהעג ןעמ טאה ךיק רעמיורעג רעד ןיא .טײרב רעד
 טימ ןעמיוש ,לפעלכאק טימ ןשימ ,ןקאב ,ןעלגערפ ,ןטארב ,ןכאק
 רעד ןוא ןגארטעג רעדיװ ןיוש טאה עשאד עצײר .לפעל־םיוש
 רעטםעװש יד .ץיפש א טימ טצראטשעגםיורא טאה רעריא ךיוב
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 ןוױוא ןרעטניזז ןופ תױשעמ

 ־אד עצײר ,רעגיווש יד .גראוטײלק םאד רעהא ןעמונעגטימ ןבאה
 ןוא רעםקעבעג ײלרעלא גאט ןדעי טכארבעג טאה ׳רעטומ םעש
 רעבא ׳לוק ריא ןרעה ןזאל טשינ ראט הבקנ א .ןשינעקיװקרעד
 ־עג טאה ,רעגערט־רעםאװ א ןופ רעטכאט א ,טםניד םעשאד עצײר

 ,ראה עטזאלעצ טימ ,עםעװראב א טעפאשטעגמורא ,רעדיל ןעגנוז
 .םירדח עלא ןיא טכליהעגפא טאה׳ם זא ,טכאלעג

 רעבא ,תױמשג םעד ןופ ןפיולטנא טלאװעג טאה ריאמ הנױ
 ןײרא זיא עקטאי־טכעש ןופ חיר א .ןפאלעגכאנ םיא זיא תױמשג םאד
 טאה רע .ןקעטש טראד ןבילבעג ,רעכעלזאנ יד ןיא ןריאמ הנױ
 ־פיוא םנטצעל םיא זיא׳ם רעבא ״ררות ןיא ןםעגראפ ךיז טוװרפעג
 .םיניגע עשידרע טימ לופ ךיוא זיא ןײלא הרות יד זא ,ןלאפעג
 ־עג ליוװ טאה רע רעבא ״רלבק ןיא טזאלעגנײרא ךיז טאה רע
 ןפיטראפ טשינ ךיז ןעמ ףראד ראי קיצרעפ יד ראפ זא ,טקנעד
 טרעהעגפיוא טשינ ןגעװטםעד ןופ טאה רע .ןשינעגראבראפ יד ןיא
 ־ץע ןיא ״דריצי רפם ןיא ,םדרפ ןיא ,םידיםח תנשמ ןיא ןרעטעלב

 אטשינ זיא (ןרעפם עכיוה יד) םינױלע תומלוע יד ןיא ,טראד .םײחה
 ןײק ,ןצנאפ ןוא ןפמאװ ןײק ,ןקאטײװ ןײק ״דטיחש ןײק ,טיוט ץיק

 .תופרט ןײק ןוא םאכרים ןײק ,םרעבעל־ןוא־גנול ןוא רעצרעה
 ,רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ ריאמ הנוי זיא טכאנ ײב לאמלײט
 .טײקרעטיול א טײרפשראפ טאה הנבל יד .למיה ןיא טקוקעגפיורא
 ןשילמיה ץיז טימ רעדעי טלצנילבעג ןוא טצילבעג ןבאה ןרעטש יד
 ןענעז תולזמ יד ןופ רעכעה ,הײשעה םלוע םעד רעביא ץעגרע ,דום

 ןדע־ןג ןיא .שדוקה תױח ,םינפוא ,םיפרש ,םיכאלמ ןגיולפעגמורא
 טאה קידצ רעדעי .הרותה תודום תומשנ יד טקעלפטנא ןעמ טאה
 רעד וצ ןעניורק ןטכאלפעג ,ןטלעװ ןעצ ןוא טרעדנוה ײרד טבראעג
 יד ,רעטכיל יד רעלעה ץלא ,דובכ אםכ םוצ רעטנעענ םאװ ,הניכש

 .תופילק יד רעפאנק ץלא ,ןטײקרעטיול

 ףיוא ןטעב טשינ ראט׳מ זא ,טםװועג ליוװ טאה ריאמ הנױ
 .ףום ןכאנ טראגעג ךיז ןיא ףיט טאה רע רעבא ,טיוט םעד ךיז
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 רעמ וליפא טאה רע .בײל םוצ ןליװרעדיװ א ןגארקעג טאה רע
 טאה ןטיוה עלא רעטניה ,ךרײ ןשיװצ הוקמ ןיא ץיג טנאקעג טשינ
 ־עמ א ןא ןריאמ הנױ טנאמרעד טאה חלאה רעדעי .טולב טלזירעג
 ׳םירעדעג ׳ןרעדא ,רעכײב ,ןדנעל ןבאה ,תומהב יװ ןשטנעמ .רעם
 עטםױ עקיזאד יד ףלח ןטימ לדיפ א ןאט וצ גונעג זיא׳ם .םקידאז
 לכ ?ארמג יד טגאז יװ .ןםקא יד יװ ןלאפקעװא ןלאז םיטאבעלאב

 ןרעװ וצ טײרבעגנא זיא םאװ ץלא) ימד ףרשנכ ףרשהל דמועה
 ןופ תילכת רעד דלאב יװ ,(טנערבראפ יװ ןיוש זיא ,טנערבראפ
 םיוראפ ןיוש רע זיא ,קנאטשעג ,םירעװ ,ץכעליופ זיא שטנעמ א

 .עכארםעג קיטש א
 ײיצראפ יד םאװ ראפ ןעמונאב טציא טשרע טאה ריאמ ־רנױ
 ,גײטש א וצ רעפרעק םעד ןכילגראפ ןכא.ד םיפוםוליפ עקיט
 ־רעד םיוק ךיז ןאק ןוא ןעגנאפעג טציז המשנ יד וװ ״דםיפת א
 טכער טשרע טאה רע .ײרפ רעד ףיוא ןזאלםיורא יז לאז׳מ ןטראװ
 רעײז) תװמה הז דואמ בוט :ארמג רעד ןופ ץימ םעד ןענאטשראפ
 ־נעפעג ןופ ךיז ןעמ ראט ןײלא רעבא ,ונ .(טיוט רעד זיא םאד ,טוג
 טדגיב רעטכעװ רעד זיב ןטראװ זומ׳מ .ןםײרםיורא טשינ שינעג

 ...רעיוט םאד טנפע ,ןטײק יד ףיוא
 ־ןבעל א זיא רע .רעגעלעג םוצ טרעקעגמוא ךיז טאה ריאמ הנױ

 טנעלעגגא ,קעדרעביא ןא רעטנוא ,קעדרעטגוא ןא ףיוא ןפאלשעג גנאל
 טראפש רע זא ,ןלאפעגפיוא םיא זיא טציא .ןשיק א ףיוא פאק םעד
 ,טעב ןרעדנא ןיא .תופוע ןופ ןםילשעגפא ,ךופ ,ןרעדעפ ףיוא ןא ךיז

 לאמ וצ לאמ ןופ .טכראנשעג עשאד עצײר טאה ,םריאמ הנױ םיוגנעל
 ךיז טאה ןפיל יד ףיוא .ףײפ א טזאלעגםיורא עריא רעכעלזאנ יד ןבאה
 ןײא ןיא ןטלאהעג ןבאה רעטכעט םריאמ ,דנױ .טלזעלבעג יװ םעפע
 .ליד ןרעביא טשטאפעג ןבאה םיפ עםעװראב יד .ףאשעמאפ םוצ ןײג
 ,ןפארטעג טאה׳ם ןוא רערעדנא רעד טימ ענײא ײז ןענעז ןפאלשעג

 .טעכיכעג ,טכענ עבלאה טעקשושעג ךיז ןבאה ײז זא
 ,הרות ןענרעל ןלאז םאװ ןיז ךאנ טצכעלעג טאה ריאמ הנױ
 יװ .ןרעדנא ןכאנ לדײמ ץיא ןריובעג טאה עפהןד עצײר רעבא

32 



 ןוױוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 לאמלײט ײז ריאמ הגױ טאה ׳ןײלק ןעװעג ךאנ ןענעז ײז גנאל
 ,תירב א ףיוא ןעגנאגעג זיא רע ןעװ .לקעב ןיא פינק א ןבעגעג
 רע טאה לאמ א .עקנישער לקיטש א טכארבעגמײהא ײז רע טאה

 .לפעק ןיא שוק א דיומ רענײלק א ןאטעג וליפא

 טאה עשאד עצײר .ןסקאװעגפיוא טאהעג ײז ןענעז טציא רעבא
 טשאנעג טאה׳מ .ןםאגעצ ןרעװ ןוא ליפוצ ןםע ײז זא ׳טגאלקעג ךיז
 ־עג םנטײצאב ןיוש ןעמ טאה ׳ןעלחר הערעטלע רעד .פעט יד ןופ
 דלאב !טלדיזעג ךיז ׳טגירקעג ךיז ןדיומ יד ןבאה אד .ךודיש א טדער
 .פעצ ןטכאלפעג ,ראה יד טמעקעג רערעדנא רעד ענײא ײז ןבאה
 ,ךעלטפאק ,ןקאז ,ךיש ,רעדײלק ןופ טלפאלפעג טרעײנ טאה׳מ
 ךיז ,טזיולעג ךיז טאה׳מ .טכאלעג ןוא טנײװעג טאה׳מ .םעקטײמ

 .טשוקעג ךיז ,ןשאװעג ךיז ,ןגאלשעג

 עצײר טגעלפ ,רםומ ןגאז ןוװרפ ײז טגעלפ ריאמ הנױ ןעװ
 :ןאט ײרשעג א עשאד

 ...!ךאמעג רעדניק יד זאל !ןײרא טשינ ךיד שימ —
 :ןאטעג ײרשעג א טאה יז רעדא

 ןוא טעקאנ ןײגמורא טשינ ןלאז רעטכעט יד עז רעסעב —
 ...!זיולב

 ליפיוזא בײל סאד ןעמ ףראד סאװ יליפיוזא ײז ןכיורב סאװ
 .טגערפעג ךיז ריאמ הנױ טאה — ?ןעניושאב ןוא ןליה

 ןטלעז רע טגעלפ ,טחוש ןײק ןעװעג טשינ זיא רע גנאל יװ
 ךיז טוט׳ס םאװ טםװועג טשינ טכער טאה רע ,בוטש ןיא ןבײלב
 יד ןעזעגוצ ,רעציזבוטש א ןראװעג רע זיא טציא רעבא .טראד
 ךיז ,ןעמאװש ,סעדגאי ןביולק קעװא ןענעז ןדיומ יד .גנוריפפיוא
 טכארבעגנא טאה׳מ .רעזײה עטסארפ ןופ רעטכעט טימ ןפארטעג
 טלגערפעג טאה עשאד עצײר .ןגײװצ ענעקורט סרעביוק עצנאג
 .סאמ א לדניזעג םעד ןעמענ ןעמוקעג ןענעז סרעדײנש .םטכאמעגנײא
 רעגיװש יד ןוא עשאד עצײר .סיפ יד ןטסאמעג ןבאה םרעטםוש
 ,סרערעטלע רעד ,םלחר ןגעװ טראפשעג ךיז סנטײצאב ןיוש ןבאה
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 הײלק ןדײז א ןגעװ דײר טרעהעג טאה ריאמ הנױ .רעײטשםיוא
 .סרעטופ ,םעציפױ ,סעבוש ײלרעלא ,דײלק ןטעמאס א

 רעדיװ רעטרעװ עלא יד ןבאה ,ךאװ ןגעלעג זיא רע זא ,טציא
 ־ליוװ םעד ןבעגעגכאנ ךיז טאה׳מ .ןרעיוא יד ןיא טבליהעגפא םיא

 .רענידראפ א ןראװעג זיא ,ריאמ הנױ ,רע ,לײװ ,ראפךעד גאט
 ,דניק ײנ א טרעיוהעג טאה דײװעגניא םעשאד עצײר ןיא ץעגרע
 רעדיװ טעװ׳ם זא ,ךעלרעפנײשאב טריפשעג טאה ריאמ הנױ רעבא

 ...הבקנ א ןײז
 — טגײלעגנא ןײז ףראד למיה ןיא טיג׳מ סאװ ץלא ,ונ־ונ —

 .טנראװעג ןײלא ךיז ריאמ הנױ טאה
 .ץיה א ןגאלשאב םיא טאה׳ס רעבא ,טקעדעגוצ ךיז' טאה רע
 ןשיװצ יװ ,טראה שילרעטסיוא ןראװעג זיא פאק חעטנוא ןשיק סאד
 ךיוא ןײלא זיא ,ריאמ הנױ ,רע .ןײטש א ןגעלעג טלאװ ןרעדעפ יד
 טמירגעג םיא טאה׳ם .םנגיובנלע ,לטערב־ץראה א ,ךיוב א ,סיפ ־ףוג

 .ןעמוג ןיא טנקירטעג םיא טאה׳ס .םירעדעג יד ןיא
 .טצעזעגפיוא ךיז טאה ריאמ הנױ

 ...!גנע רימ זיא׳ס ,למיה ןיא עטאט —

.2 

 רעד טגעלפ ןראי עקידרעירפ .הבושת ןופ שדוח א זיא לולא
 .טײקטרעטײלעג ךיז טימ ןעגנערב לולא

 ןזאלב סאװ ךעלטניװ עליק יד טאהעג ןרעג טאה ריאמ הנױ
 עאל טנאקעג טאה רע .רעדלעפ ענעטינשעגפא יד ןופ ,דלאװ ןופ ןא
 םאװ ,ךעלדנקלאװ ערעטיש יד טימ למיה ןעיולב־סאלב ןפיוא ןפאג
 ןא טעבעגנײא טגיל׳ם װו סקאלפ םעד ןיא טנאמרעד םיא ןבאה
 יד ףיוא .ןבעװעגניפש ןעמװושעגמורא ןעגעז טפול רעד ןיא .גורתא
 ־יװצ םעד ןיא .ןרעפאז יװ לעג ןראװעג רעטעלב יד ןעגעז רעמײב
 עקידמיארונ־םימי א טרעהעג ךיז טאה ךעלעגײפ יד ןופ ןרעשט

 .שפגה־ןובשח ןוא טפאשקנעב
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 .טחוש ;א ראפ לולא רעד זיא שרעדנא םעפע ראג רעבא
 רופיכ־םױ ברע .עםיורג א הטיחש יד זיא הנשה־שאר ףיוא
 סבטײצאב ןיוש ןבאה ךעלפײה עלא ןיא .הרפכ דיי רעדעי טגאלש
 ףראד׳מ םאװ רעניה יד טעקאװקעג ןבאה׳ם ןוא רענעה טעײרקעג
 ,הבר־הנעשוה ׳תוכום טמוק ךאנרעד .רופיכ־םױ ברע ןגײלקעװא
 טאה בוט־םױ רעדעי .תישארב־תבש ״ררות־תחמש ,תרצע־ינימש
 ןבאה םאװ ,רעדניר ןוא תופוע ןםאילימ־ילימ .הטיחש ןײז טכארבעג

 .טיוט םוצ טפשמראפ םיוראפ ןיוש ןענעז ,טבעלעג טציא
 ,טכענ יד ןיא ןפאלש טרעהעגפיוא ןצנאג ןיא טאה ריאמ הגױ
 עקיטכראפ ןלאפאב םיא ןענעז ,טלמירדעגנײא ןיוש טאה רע ןעװ
 טימ ,ןשטנעמ ןופ טלאטשעג א ןגארקעג ןבאה תומהב יד .תומולח
 טאה ,ריאמ׳ הנױ ,רע .רענרעה יד רעביא סעקאפלאק ,תואפ ,דרעב
 ־עג טאה יז .לדײמ א ןעװעג ראג זיא׳ס רעבא ,בלאק א ןטכאשעג
 ןפאלעג זיא יז .ןעװעטאר יז לאז׳מ ןטעבעג ךיז ,זדלאה ןטימ טעכאפ
 .טולב טימ ףיוה־לוש םעד ןסאגראפ ןוא ןםײרנײא שרדמ־תיב ןיא
 וצ טאטשנא זא ,ןזיװעגסיוא ןריאמ הנױ ךיז טאה לאמ ןײא
 לאמ רעדנא ןא .ןעשאד עצײר טעליוקעג רע טאה ,ףאש א ןטכעש
 קאב רעד .לוק ךעלשטנעמ א סיורא קאב ןטעליוקעג א ןופ זיא
 םיא טוװרפעג ,ןריאמ הנױ ןעגנורפשעגנגעקא טײהרענעטכאשעג זיא
 םיא ףיוא ,ןושל־ארמג ןיא ,שדוק־ןושל ףיוא ןטלאשעג ,ןסיוטש

 .טמיושעג ,ןגיפשעג

 ןאה א ,ןטםגנא טימ רענעסאגאב א ןעמוקעגפיוא זיא ריאמ הנױ
 ־עגפא םיא ןבאה רענעה ערעדנא .קאלג א יװ ײרק א ןאטעג טאה
 ,טכודעגסיוא ךיז טאה ןריאמ הנוי .להק א טימ ןזח א יוו ,טרעפטנע
 ןפיוא ןעמאזוצ ןרעמאי ,חוכיװ א ןריפ ,ם׳אישק ןגערפ תופוע יד זא

 .ײז ףיוא טמוק סאװ רזג
 ־פיוא ךיז טאה רע ,ןגילנײא טנאקעג טשינ טאה ריאמ הנױ

 ,טלקאשעג ךיז ,תואפ יד ײב ןעמונעגנא ךיז ,טצעזעג
 .טקעװעגרעביא ךיז טאה עשאד עצײר

 ןאה ,זיא םאװ —
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 .טשינראג ,טשינראג —
 יךיד וטםלקאש םאװ —

 ,ךאמעג ךימאל —

 ן דחפ א רימ ףידא ןא טםפראװ —

 ריאמ הנױ .טעפארכעצ ךיז קירוצ עשאד עצײר טאה ליױו א ךאנ
 רע .ןאטעגנא ךיז ,רעםאװ־לגענ ןשאװעג ׳רעגעלעג ןופ פארא זיא
 ראנ ׳תוצח ןטכירפא ,ןרעטש ןפיוא שא ןגײלפיורא טלאװעג טאה
 עקילײה יד ןגאז םוצ טגײלעג טשינ םיא ךיז ןבאה ןצפעל יד
 ןיא ,אד זא שדקמה־תיב ןברוח ןפיוא ןגאלק רע ןאק יװ .רעטרעװ

 ,םוטיט רעד זיא ,ריאמ הגױ ,רע ןוא ןברוח א ךיז טײרג ,ןימאלאק
 !חארחבנ רעד

 ,םיױוש טימ טקעמשעג — טקיטשעג טפול יד טאה בוטש ןיא
 ןיא טלפערפעג טאה לדײמ ןײא .הנתשה ,שעװ רעקיטיוק ,םטעפ
 .טעפירקםעג ןבאה ןטעב יד .טצכערקעג טאה ערעדנא יד ,ףאלש
 זענעז ,ןוױוא םעד רעטנוא ,ךוטאק ןיא ,טכראשעג ןבאה םרעמלא יד
 ־םױ ףיוא טראפשעגנײא טאה עשאד עצײר םאװ ,םהרפכ יד ןםעזעג
 ןצלירג א ,זיומ א װפ ןצארק א ןעמונראפ טאה ריאמ הגױ .רופיכ
 םירעװ יװ טרעה רע זא ,טכודעג םיא ךיז טאה םע .לירג א ןופ
 ־עגמורא ןבאה םיאורב עקילאצמוא ,ליד םעד ,םנקלאב יד ןרעיוב
 העיבת ןײז טימ ,רוטאנ ןײז טימ םעדעי ,םדא־ןב םעד טלגניר

 .רעפעשאב םוצ

 ,שירפ ןוא ליק ץלא זיא אד .לפײה ןיא םיורא זיא ריאמ הנױ
 הנױ .ןרעטש עקיטכאגטימ יד ןעלקניפ למיה ןיא .ןלאפעג זיא ױט

 עטכײפ ןשיװצ ןכארקעג זיא רע .טמעטאעגנידז ףיט טאה ריאמ
 רעביא םאנ ןראװעג םיא ןענעז ןקאז יד .ןטםוק ,רעטעלב ,ןזארג
 ןשיװצ .טלעטשעגפא ךיז ,םיוב א וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ,ןשטאל יד
 ןעמונראפ טאה רע ,ןטםענ ןעגנאהעג ,םיוא־טזײװ ,ןבאה ןגיױוצ יד
 ־עג ןופ .ךעלעגײפ עטקעװעגרעביא ןוא עגנױ ןופ שיגרעשטיװצ א
 .שערפ ןופ ןעקאװק א ןגארטרעד ךיז טאה גראב ןרעטניה םטכעזיומ
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 ןוױוא ןדעטנלה ןופ תױשע?ג

 ךיז ריאמי הנױ טאה — ? שערפ יד ,טשינראג ןפאלש ײז —
 .״טײלםנאמ ןופ תולוק ראג ןבאה ײז — .טגערפעג

 ־עג ןײז ךיז טאה ,ןטכעש ןביוהעגנא טאה ריאמ הנױ טניז
 ןיא טלבירגעג ךיז טאה רע .ןשינעפעשאב יד םורא טײרדעג קנאד
 ןריובעג ײז ןרעװ ז ןגילפ יד ןעמאטש ןענאװ ןופ .םהריקח ײלרעלא
 זךעלעײא ןופ טירבעגםיוא ײז ןרעװ רעדא ׳ךיוב םעמאמ רעד ןופ
 ןעמענ װו ׳רעטניװ ןיא םיוא ןבראטש ןגילפ עלא דלאב־יװ ןוא
 — ,ךאד־לוש ןפיוא טזיוה םאװ עװאם יד ןוא ,ונ ז עײנ רעמוז ךיז
 ןיא קעװא יז טילפ ?אד יז טבײלב יטםערפ יד ןיא יז טוט םאװ
 ןעװ ןםיורד ןיא ןבעל ןעמ ןאק יװ ןוא ?רעדנעל עמעראװ יד
 ןרעטנוא ןעמעראװרעד םיוק ךיז ןאק׳מ ןוא טםארפ רעד טילג׳ם

 ? טעברעביא
 ץלא וצ ןריאמ הנױ ןעמונעגנא טאה טפאשביל עטנאקאבמוא ןא
 וליפא ןוא ,ונ .ךיז טעמדיװ ןוא טלמיװ ,טילפ ןוא טכירק םאװ
 ערעםאװ ? ױימ ןענעז ײז םאװ דלוש רעײז םאד זיא םאװ ~ ,זײמ יד
 ,טיורב לקיטש א זיא ,ליװ יז םאװ ץלא ?זיומ א ןעד טוט תורבע
 אזא ץאק יד ריא זיא סאװראפ — ,יוזא ביוא .זעק לציפ א רעדא

 ?אנוש
 םעפע ןוא שינרעטצניפ רעד ןיא טגיװעג ךיז טאה ריאמ הנױ
 טשינ ראט ןוא טשינ ןאק שטנעמ רעד .טמעלקעג טאה םיא ןיא
 הנוי ,רע רעבא ,טלעװ רעד ןופ ראה םעד ןופ תונמחר רעמ ןבאה

 ןטעב ןעמ ןאק יװ ,טײקידמעראברעד ןופ טרעצראפ טרעװ ,ריאמ
 ערעדנא ײב וצ טביור׳מ תעב לטיװק טוג א ,ראי קידעבעל א ףיוא

 ?םײח חור םעד
 טשינ ןאק חישמ וליפא זא ,ןריאמ הנױ ןלאפעעײא זיא׳ס
 .םייח־ילעב יד טכערמוא טעשעג׳ס גנאל יװ ,טלעוו יד ןזײלםיוא
 םעדעי :םיתמה־תיחת ןײטשפיוא טפראדעג עלא ןטלאװ רשױ יפ־לע
 םראװ א ןיא וליפא .עלעבאב םעדעי ,קומ רעדעי ,שיפ רעדעי ,בלאק
 ןעװ .(קנופ רעכילטעג א) םיקולא ץוצינ א טעילט דרע רעד ןיא

 ,..טאג ןעמ טכעש ,שינעפעשאב א טכעש׳מ
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 םיװעשאג קחצ׳

 .טלמרומעג ריאמ הנױ טאה — ועגושמ רעװ׳כ ,יױו ״יוא —
 עטכידעג סאד ןביוהעגנא ךיז טאה הנשה־שאר ראפ ךאװ א
 ,בורג א ײב ןענאטשעג ריאמ הנױ זיא גאט ןצנאג א •שינעטכעש
 ךיז ןבאה תובקנ יד .םעקשטאק ,זדנעג ,רענעה ,רעניה ןטכאשעג
 .טחוש םוצ ןעמוקוצ רעכיג םאװ טלאװעג ,טלגנארעג ,טפוטשעג
 ־עפ .ןשינערעהוצנא ןבעגעג ,טכאלעג ,טלציװעג ךיז ןבאה ערעדנא
 ,שינעקאװק טימ לופ ןראװעג זיא ףיוה רעד •ןגיולפעג ןענעז ןרעד
 ־םיורא ףוע ןא טאה לאמ וצ לאמ ןופ ג^אלקעג שירענעה ,שינרעדאג

 .שטגעמ א ןופ ץיװעג א טזאלעג

 טציא זיב טאה רע .שינעמירג טימ לופ ןראװעג זיא ריאמ הנױ
 ערעדנא עלא יװ ךײלג ןעניוװעגוצ ךיז טעװ רע זא ,טםײרטעג ךיז
 וליפא לאז רע ןעװ זא ,טםװועג רע טאה לאמ סאד ראנ )םיטחוש
 טשינ שינעגנערדאב סאד טעװ ,דנאנאכרוד ראי טרעדנוה ןטכעש
 ךיז טאה ךיוב רעד .טלכיורטשעג םיא ןבאה ינק יד .ןרעהפיוא
 .ןרעםאװ עטמעטאבמוא ןעמוקעגנא ןענעז ליומ ןיא .ןזאלבעגנא םיא
 ,טעראפעג ךיוא אד ךיז ןבאה עריא רעטסעװש יד ןוא עשאד עצײר
 הבוט הביתכ א רעדעי ןשטנװועג ,רעבייװ יד טימ טםעומשעג

 .ראי־א־רעביא ןבעלרעד לאז׳מ ןוא
 ןטיול טשינ טכעש רע זא ,טאהעג ארומ ןיוש טאה ריאמ הנױ
 .ןירג־קידלאג אד ןוא קילב ןראפ ץראװש ןראװעג םיא זיא אד .ןיד
 ־זײװ ןופ לגאנ ןרעביא ףראש יד ןריפ ןײא ןיא ןט^העג טאה רע
 רע זיא העש לטרעפ ,עדעי .המיגפ ןײק אטשינ זיא׳ס יצ ,רעגניפ
 ףיוא ןבאה ןעארק ,ןםיבעג םיא ןבאה םעראמאק .ןײז ןיתשמ קעװא

 .ןגײװצ יד ןופ טעקארקעג םיא
 ־עג זיא בורג םאד .גנוצעז־ןוז זיב ןענאטשעגפא יוזא זיא רע

 .טולב טימ לופ ןראװ
 ןריאמ הנױ ןבעגעגפיוא עשאד עצײר טאה בירעמ־ההנמ ךאנ
 ־ראפ טשינראג טאה רע ליוװ־יװ רעבא .ץכעשודעג טימ עשאק
 .לאמטכאנ סאד ןםעגעג טשינ רע טאה ,ןא ירפ רעד ןיא ןופ טכוז
 טאה גגולש רעד ןיא ,טקירדעגפיונוצ מיא ךיז טאה זדלאה רעד
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 ןוויוא ןדעטניה ןופ תױשעמ

 ןעגנולשעגפארא םיוק טאה רע ןוא ליונק א טלעטשעגקעװא םיא ךיז
 ־עג ,י״רא ןופ עמש־תאירק יד טנעײלעג טאה רע .ןםיב ןטשרע םעד
 ־רעפעג א) ערמ ביכש א יװ ץראה ןיא טפאלקעג ךיז ׳יודיװ טגאז

 .(רעפאלש ךעל

 ןענאק טשינ ךיוא טנײה ט׳רע זא ׳טנכערעג טאה ריאמ הנױ
 ־עג ןוא פאק םעד טנעלעגנא טאה רע יװ יוזא רעבא ,ןפאלשנײא
 ־עג םיא ךיז טאה׳ם .ןלאפעגוצ םעיװ יד םיא ןענעז ,ליפמה טגאז
 טםײר ,ךובלערט םעד ףיוא טנערט ,דניר א טנקדב רע זא ,טכוד
 ךאד טוט םאד ?םע טמוק יװ .ןא יז טזאלב ,האיר יד םיורא
 גנול יד .טרעדנװועג ךיז דיאמ הגױ טאה ,בצק רעד ךעלנײװעג
 ,שיט ןצנאג ןרעביא טײרפשעגםיוא ךיז ,רעםערג ץלא ןראוועג זיא

 .ןקלאב םוצ טלעװקעגפיורא

 ןעגעז ןפאל יד רעבא ,ןזאלב טרעהעגפיוא טאה ,ריאמ הנױ ,רע
 םאװ רעקינעי רעד ,פאל רעטםנעלק רעד .ןײלא ךיז ןופ ןםקאװעג
 ךיז טוװרפעג ,ןפראװעג ,טלקאשעג ךיז טאה ,בנג רעד טפור ןעמ
 ,שינעטםוה א ,שינעפײפ א םיורא לגראג ןופ זיא לאמ א טימ .ןםײרפא
 ,ןעגניז ,ןעײרש ,חער ןעמונעג טאה קוביד א ,םורבעג ךעלרעמאי א
 טזאלעג ךיז טאה גנול יד .רהוז רעקיטש ,םארמג ,םיקוםפ טימ ןטיש
 טאה ,ריאמ הנױ ,רע .לגילפ טימ יװ ןפאל יד טימ ןשטאפ ,ןעילפ
 טרעיולעג טאה ריט רענעפא רעד ײב רעבא ,ןפיולטנא טלאװעג
 רע .רענרעה עקיציפש ןוא ןגיוא עטיור טימ םקא רעצראװש א

 ,..ןײצ עגנאל טימ קםיפ א טגפעעצ ,טכײרפעג טאה

 םאד .טקעװעגרעביא ךיז ,רעטיצ א ןאטעג טאה ריאמ הנױ
 ןזיװעגםיוא םיא טאה לדײש םאד .םייװש ןיא ןדאבעג ךיז טאה בײל
 ןפיוא ןגעלעג ןענעז םיפ יד .דמאז טימ טליפעגנא יװ ןוא ןלאװשעג
 ־עג ןגעװטסעד ןופ ךיז טאה רע .רעצלעה יװ רעװש קאזיורטש
 ,קארפאלש םעד ןאטעגנא טאה רע .טצעזעגפיוא ךיז ןוא טקראטש
 ,ערעװש א טרעוױלגעג טאה טבאנ יד ,ןסיורד ןיא םיורא זיא
 .ץארפש־ןוז ראפ ןופ שינרעטצניפ רעד טימ ,עגעדאלעגנא ןא ,עביוט א
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 םיוו:עשאב קחצי

 ץפיז א יװ ,ךיוה א ץעגרע ןופ ןגארטרעד ךיז טאה לאמ וצ לאמ ןופ
 .םענעעזעגמוא ןא ןופ

 ־גיז א ,ןקור ןכרוד ןריאמ הנױ ןפאלעגכרוד זיא רעדיוש א
 ןוא ׳ונ ־טעפשעג ןוא טנײװעג טאה םיא ןיא סעפע .ראה עשיגאז
 — .טדערעג ךיז וצ רע טאה — ?סאװ זיא ,טסײה יבר רעד זא
 ?שער המ זיא ,ןסײה לאז םלוע לש ונובר רעד ןעװ וליפא ןוא
 ןײק ,ןדע־ןג ןײק טשינ ךיורב׳כ ואבה־םלוע ןײק טשינ ליװ׳כ
 ןײק ״דסנרפ ןײק ,בײװ ץיק טשינ ףראד׳כ ורבה רוש ןײק ,ןתיװל
 ־ךעטש ןפיוא ןגײל ךימ ןעמ לאז .רעגיװש־ןוא־רעװש ןײק ,רעדניק
 ענײד עלא ,טאג ,לחומ ריד ןיב׳כ .עלקה ־ףכ ןפראװ ךימ ןעמ לאז .לטעב
 עשופ א ןיב׳כ ו ףקות הנתנו ןײד ראפ טשינ רעמ רעטיצ׳כ ן םידסח
 באה׳כ — .ןגירשעג ריאמ הנױ טאה — ו סיעכהל רמומ א ,לארשי
 ןא זיא רע ורעמ ,רעמ ,םלוע לש ונובר ןופ תונמהר רעמ ךיז ןיא
 .ןעניד טשינ םיא ליװ׳כ .םקונו אנק לא ןא ,המחלמ שיא ןא ,רזכא

 ...ן טלעװ א רקפה זיא׳ס
 ןענורעג ןענעז ןגיוא יד ןופ רעבא ,טכאלעג טאה ריאמ הנױ

 .סנפארט עקידנעירב ןיא ןלאפעג ,ןרערט
 ,םיפלח יד טלאה רע װו ,לרעמעק ןיא ץירא זיא ריאמ הנױ
 ־עגנײרא ,ןעמונעגפיונוצ ץלא ,דעםעמ־להומ סאד ,ןײטש־ףײלש םעד
 ,ןובשח א ןבעגעגפא ךיז טאה רע .טירטפא ןופ בורג ןיא ןפראװ
 הנױ רעבא ,עגושמ זיא ,שדוק־ילכ טכעװשראפ ,טרעטסעל רע זא

 .בשױמ ןײז טלאװעג טשינ רעמ טאה ריאמ
 ,ךײט םוצ ןענאפש טזאלעג ךיז ,ןסיורד ןיא םיורא זיא רע
 ץיק טשינ ךיורב׳כ ? ןיליפתו־תילט .דלאוו םוצ ,קירב רעד וצ
 ־ראפ רעד — .טרעפטנעעג ןײלא ךיז רע טאה — ו ןיליפתו־תילט
 יד .ענרעבלעק ןענעז םיתב יד .המהב א ןופ חגושעגפא זיא טעמ
 רעטאפ .הטיחש ףיוא טיובעג ץלא זיא׳ם .לעפ ןופ זיא ןײלא הרות
 ,ןריאמ הנױ ןיא טליוהעג לוק א טאה — •טחוש א טסיב ,למיה ןיא
 ןײא זיא טלעװ עצנאג יד ןתװמה־ךאלמ א ןוא טחוש א טםיב —

 ...זיוה־טכעש
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 ןוויוא ןרעטניה ןופ חוישעמ

 טאה רע רעבא ׳םופ ןופ ןריאמ הנױ ןלאפעגפארא זיא שטאל א
 .קאז ןײא טימ ןוא שטאל ןײא ןיא רעטײװ טנאפשעג ׳ןגיל טזאלעג םיא

 .ןעגניז ׳ןעײרש ׳ןפור ןעמונעג טאה רע
 זיא ןײלא סאד רעבא ,טכארטעג רע טאה ,עגושמ ךימ דאמ׳כ

 ...העד רםח א ןופ ןמים א
 סאד ןוא ןריהעג יד ןיא לריט א טנפעעג טאהעג טאה רע

 עגר וצ עגר ןופ .טצײלפראפ ץלא ,ןםאלפעגנײרא זיא תעגושמ
 ־יטש ןםירעג טאה רע .רעקינעפשרעדיװ ץלא ןראװעג ריאמ הנױ זיא
 .פאק ןופ לפאק םאד ןםירעגפארא טאה רע .עציפושז רעד ןופ רעק
 טימ ןעמאזוצ טקילפעגפא יז ״דציצ א ןאטעג פאכ א טאה רע
 טײקידרעפאה יד ,ןלאפאב םיא זיא הרובג א .ןטק־תילט קיטש א

 •ןכאי עלא דיז ןופ טרעדײלשעגפארא טאה סאװ ,םענײא ןופ
 ײז טאה רע ןוא ײרעליב א טימ טגאיעגכאנ םיא ןבאה טניה
 סיורא ןענעז טײלםנאמ .טלארפעגפיוא דיז ןבאה ןריט .ןבירטעגפא
 ןזיװאב דיז ןבאה רעבײװ .סעקלומראי עטדעדעפראפ ןיא ,םעװראב
 ,ןפורעג םעפע ןבאה עלא .סעקפאקפאלש ןוא רעדײלקרעטנוא ןיא
 ײז טאה ריאמ הנױ רעבא ,געװ םעד ןלעטשראפ םיא טוװרפעג

 .ןטימעגםיוא
 ןופ זיא ריאמ הנױ זא ,םיבצק יד ןגאזנא קעװא זיא ץימע
 ,קירטש ןוא םנקעטש טימ ןפיול וצ ןעמוקעג ןענעז ײז .פארא ןעניז
 ־יא טלײאעג ,קירב יד רעבירא טאהעג ןיוש זיא ריאמ הנױ רעבא
 רע .ןכארבעג ןוא ןפאלעג זיא רע .רעדלעפ ענעטיגשעגפא יד רעב
 ןפראש םעד ןופ רענעכאטשעצ א ,ןביוהעגפיוא דיז ןוא ןלאפעג זיא
 טכאלעג ןבאה טכאנ עצנאג א דרעפ ןעשאפ םאװ רעכוטםאפ .יורטש
 עשאפ רעד ףיוא תומהב יד .טםימ־דרעפ ןפראװעגכאנ ,םיא װפ
 .הפרש א ןיא יװ ןעגנולקעג ןבאה רעקעלג .םיא דאנ טזאלעג דיז ןבאה
 שינעפוט א ,ןעײרשעג ,ןדלאװעג ןעמונראפ טאה ריאמ הנױ
 ־עג דיז טאה ריאמ הנױ ןוא עפושמ ןראװעג זיא דרע יד .סיפ ןופ
 ,דלאװ םעד טכײרגרעד טאהעג טאה רע .פארא גראב טרעליוק
 .דעלרעםאװ עקידלזיר ,רענײטש ,דאמ סנשיק רעביא טרעפיהעג
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 םיווועשאב קחצי

 ראנ ׳רעסאװ ןײק טשינ זיא׳ם :תמא םעד טםװועג טאה ריאמ הנױ
 טרימשעגםיוא ,טולב ןעגורעג זיא ןוז רעד ןופ .פמוז רעקיטולב א
 ׳םרעבעל ׳סעקשיק ןעגנאהעגפארא ןבאה ןגײװצ יד ןופ .ןעמאטש יד
 ־עג ,סיפ יד ףיוא טלעטשעגפיוא ךיז ןבאה םקידײרפ ,ןרינ ,ןצלימ
 טשינ טאה ריאמ הנױ .םײלש ,טיוק ,לאג טימ םיא ףיוא טצירפש
 ־מורא םיא ןבאה תופוע ,תומהב ןםאלימ־ילימ .ןענירטנא טנאקעג
 ,םגפ ןדעי ראפ ,טינש ןדעי ראפ המקנ ןעמענ וצ טײרג ,טלגנירעג
 רעטפוצעגםיוא רעדעי ראפ ,טשװ םענעטינשעגרעביא ןדעי ראפ
 ײז ןבאה יוזא ,טקיטולבעג טאה ןעלגראג יד יװ יוזא .רעדעפ

 !ןעגנוזעג
 רעײז ןוא ןטכעש ןגעמ עלא) תרשכ ןתטיחשו ןיטחוש לכה —

 ...(רשכ זיא הטיחש
 .לעטשנא םעד ןבאמ טכיורבעג טשינ רעמ טאה ריאמ הנױ

 !למיה םוצ טסיופ א ןביוהעגפיוא טאה רע
 ...!(רעב רעקידנקוצראפ) לוכש בד !חצור !ןלזג —

 טכליהעגפא טאה םאװ ,הללי א ןיא ןעגנאגראפ ךיז זיא רע ןוא
 .תולוק־רעדיװ ךם א טימ

 םיא טאה׳מ רעבא ,טכוזעג םיא םיבצק יד ןבאה געט ײװצ
 ןעמוקעג לימ־רעסאװ רעד ןופ לװנײז זיא לאמ א טימ .ןענופעג טשינ
 ־ריופאק זיא ריאמ הנױ זא ״דרושב רעשילאהעג רעד טימ טאטש ןיא

 .רענעקנורטרעד א — עזולש רעד ןבענ ךײט ןיא ןעמוקעג
 ןענעז׳ם .ןנימ־רב םעד ןעגנערב קעװא ךײלג זיא אשידק הרבח
 ףרוטמ א יװ טריפעגפיוא ךיז טאה ריאמ הנױ זא ,תודע ךם א ןעװעג
 ןײק זעװעג טשינ זיא רטפנ רעד זא ,טנקםפעג טאה בר רעד ןוא
 ,תמ םעד ןעװעג רהטמ טאה׳מ .(רעדרעמטםבלעז א) תעדל ומצע דבאמ
 טאה בר רעד ,ןדײז ןוא ןטאט םעד ןבענ עקרק א ןבעגעגפא םיא

 .דפסה א טכאמעג
 טאה ןימאלאק ןוא טקורעגנא ךיז טאה בוט־םױ רעד תמחמ
 םיחלושמ ײװצ טקישעגסיורא להק טאה ,שײלפ ןא ןבײלב טנאקעג

 .טחוש םעײנ א ךיג רעד ףיוא ןעגנערב לאז׳מ
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 עירעטעפאק יד

.1 

 קעװא ביג׳כ זא הגרדמ א וצ ןעגגאגרעד ןיוש ןיב׳כ ליוװ יװ
 רימ זיא ,ןרעײטש ראפ ןטםגידראפ עגײמ ןופ לײט עטסערג יד
 ןיב ךיא ןעװ סעירעטעפאק ןיא ןסע וצ טײהגיוװעג יד ןבילבעג
 א ןוא רישעג ןכעלב טימ ץאט א ןעמעג וצ ןרעג באה׳כ .ןײלא
 יד ןבײלקוצסיוא ןוא טעפוב םײב ןײטש וצ ,טעװרעם םעגעריפאפ
 ןופ טײלםדגאל טראד ךיא ףערט םעד ץוחא .רעגאב׳כ םאװ זײפש
 םרעצאשפא ןוא םרעגגאפגא עשירארעטיל ײלרעלא ךיוא יװ ,ןליופ
 ץעז׳כ יװ יוזא .לאגיגירא ןיא ךימ ןעגעײל ןוא שידיי ןעגאק םאװ
 רעשידיי רעד ןגעװ טדער׳מ .וצ ײז ןעמוק ,שיט םײב קעװא ךימ
 ־אב ןופ טפא ןוא לארשי תגידמ ,ןברוח־רעלטיה םעד ,רוטארעטיל

 גגידופזײר ןםעגעג אד ײז ןבאה לאמ עטצעל סאד סאװ עטגאק
 תמחמ .רבק ןיא ןיוש ײז ןגיל טציא ןוא סעמיצ־ןעמיולפ רעדא
 יד ןופ ךימ ךיא םיװרעד ,גגוטײצ א ןיא ןײרא ןטלעז קוק׳כ
 ,טפעלפעג ײג׳ם ןופ לאמ םעדעי ןיב׳כ .רעטעפש טשרע ם׳הרושב
 רעד .ןםעײג עגיוזא וצ טײרג ןײז ןעמ זומ רעטלע ןײמ ןיא רעבא
 יד ןוא טריװראפ ןא ךיז טקוק׳מ .ליומ ןיא ןקעטש טבײלב ןםיב

 :םוטש ןגערפ ןגיוא

 זטציא זיא עײר םגעמעװ ~

 ןפיוא לאמ עלא רימ טמוק׳ס .ןעײק ײג׳ם ןופ ןעמ טמעג דלאב
 בײל א .עקירפא ןגעװ פליפ א ןיא ןעזעג באה׳כ סאװ דליב א ןיז
 ןפיול םערבעז יד .עגײא טקוצראפ ןוא סערבעז הגחמ א טלאפאב
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 םיוזעשאב קודצי

 ןעמענ ןוא 6א ךיז ייז ןלעטש דלאב .עגעקארשרעד סגעװ לקיטש א
 ? ײז ןבאה הרירב א .זארג ןסע ײנ׳ס ןופ

 ,ןעגנערבראפ טשינ ןטסישידיי עקיזאד יד טימ ךיא ןאק גנאל
 ,גנולײצרעד א ,ןאמאר א בײרש׳כ .ןעמונראפ לאמ עלא ןיב׳כ לײװ
 ־גאט סאד ;גנוזעלראפ א ןגראמ רעדא טנײה באה׳כ ?לקיטרא ןא
 ןוא ןשינעגעגאב ײלרעלא טימ טקאפעגנא זיא סנײמ לכיב
 א זא ןריסאפ ןאק׳ס .סיוראפ םישדה ןוא ןכאװ ףיוא ןטעטיוױטקא
 ןיוש ךיא ץיז עירעטעפאק רעד ןופ סיורא ײג׳כ יװ םעדכאנ העש
 .עינראפילאק ןײק ילפ׳כ רעדא ,אגאקיש ןײק ראפ ןוא ןאב ןיא
 רעה׳כ ןוא ןושל־עמאמ ףיוא לסעומש א ןעמ טפאכ לײװרעד רעבא

 רעסעב ןעװעג טלאװ קוק ןשילאראמ א ןופ סאװ ןטײקינײלק ןגעװ
 פארא טשינ ךיז טמענ זדנוא ןופ רענײק .ןרעה וצ טשיג ײז ןופ
 רעגײטש ןײז ףיוא טוװרפ רעדעי .ןטיוט עלא יד ןופ רסומ קיק
 ,עביל ,דובכ ,טלעג רעמ סאװ ןפאכנײרא ןעלטימ עלא טימ ןוא
 ןעוט רימ .טרעטײלעגסיוא טשינ זדנוא טאה רעטלע יד .שזיטסערפ

 ...םונהיג ןופ רעיוט עמאס םייב הבושת ןײק טשינ

 קיסײרד רעביא טנגעג רעד ןיא םורא ןיוש ךימ ײרד ךיא
 .ןליופ ןיא טבעלעג באה׳כ יװ גנאל יוזא אד ןיוש בעל׳כ .ראי
 ףיוא ,אד טאה׳מ .עדײבעג עדעי ,קאלב ןדעי אד ןיוש ןעק׳כ
 קילדנעצ ראפ עטצעל יד טיובעג סאװ קינײװ ,ןואט־פא ײװדארב
 ןגאלשעג ,טגאז׳מ יװ ,אד באה׳כ זא ,שינעדערנײא יד באה׳כ ןוא ראי
 טדערעג ןיוש באה׳כ .קנעב יד ןיא טלעג אד באה׳כ .ןעלצראװ
 יד ןיא ןוא ןבלעװעג ךס א ןיא ךימ ןאק׳מ .ןלוש עטסרעמ יד ןיא
 ןעיורפ ןעניוװ ןסאג עקיטײז יד ןיא .ןעגאראטסער עשיראטעגעװ
 טימ גנערבראפ׳כ סאװ רעדא ,םיקסע ײז טימ טאהעג באה׳כ םאװ
 זיױואב׳כ ראנ יװ .ןיוש ךימ ןענאק ןביוט יד וליפא .טגײה זיב ײז

 ןקאלב ןופ ןעילפ ןא ןעמ טבײה ,ךעלדנרעק לטוט א טימ ךיז
 רעטסקיצנײנ ןוא סקעז רעד ןופ ךיז טיצ םאװ הטש א זיא םע .טײװ
 קראפ לארטנעצ ןופ ןוא רעטסקיצעביז ןוא ײװצ רעד זיב סאג
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 ןװיוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 ריצאפש ןײמ ףיוא גאט ןדעי טעמכ .װיארד דײםרעוױר וצ זיב
 טראװ םאװ ראלראפ לארענױפ םעד ײבראפ ךיא ײג שטנאל ךאנ
 טכוד לאמלײט .םעיזוליא ןוא םעיציבמא ערעזדנוא טימ זדנוא ףיוא
 טראם א ךיוא זיא לביטש־םיתמ עקיזאד םאד זא רימ ךיז
 א רעדא דפםה א ךיג רעד ןיא ןײרא אד טפאכ׳מ .עירעטעפאק

 ...טײקיבײא רעד וצ געװ ןפיוא שידק

 ׳רענעמ בור׳ם ןענײז ןגעגאב ךיא םאװ טײל־עירעטעפאק יד
 ־עגקירוצ ׳רעבײרש עבלאה ,ךיא יװ ,םירוחב עטלא — עטםרעמ יד
 עכעלטע ,ןעלטיט־ראטקאד עטפאהלפײװצ טימ לײט ,רערעל ענעגיוצ
 רעצעזרעביא לאצ א ,רעלאמ ראפ א ,ןאשיעגערגנאק א ןא םיאבאר
 ־םיוא יװ .דנאלםור רעדא ןליופ ןופ ענעמוקעגרעבירא עלא —
 רעגײא זא טפערט׳ם .ןעמענ ערעײז ןטלעז םײװ׳כ ראנ ,שילרעט
 !טלעװ רענעי ףיוא ןיוש זיא רע זא ןײמ׳כ ןוא טדניװשראפ ײז ןופ

 טאה רע זא רימ טגאז רע ןוא רעדיװ ךיז רע טזײװאב לאמ א טימ
 .םעלעשזנא־םאל ןיא רעדא ביבא־לת ןיא ןענעדראנײא ךיז טוװרפעג

 ןײרא טוט רע .טשינראג לאמנײק יװ גנידופ־זײר ןײז טסע רע
 ,רעטשטײנקעג עלעפאק א ןראװעג זיא רע .עװאק רעד ןיא ןיראכאס

 ןאק׳ם .ןקינ עבלעז יד טכאמ ,דײר ענעגײא יד טדער רע רעבא
 ריפאפ לטעלב א ענעשעק־םעזוב ןופ םיורא טמענ רע זא ןפערט

 .דיל א רעביא רימ טנעײל ןוא

 ןשיװצ ןזײװ ןעמונעג ךיז טאה ןראי רעקיצפופ יד ןיא ךרעב
 — גנױ ץנאג ךאנ ןעזעגםיוא טאה סאװ יורפ א עפורג רעקיזאד רעד

 ראה עניטאש ,םינפ שלדײמ א טימ ,עלאמש א ,עקירעדינ א
 יד ןיא ךעלבירג־ןח טימ ןוא לזענ ץרוק א ,קערג א ןיא טמעקראפ
 ־מוא ןא ןופ שיטקאפ ,עיולב־ךעלניורב טאהעג יז טאה ןגיוא .ןקאב

 רעבא ,חײשאב־שיעפארײא טדײלקעג ךיז טאה יז .רילאק ןטמיטשאב
 ,שידיי ןשיליופ ןשיטאמאידיא ןא טדערעג טאה יז .קאמשעג טימ

 יד טכאמעגכרוד טאהעג טאה יז .שיםור ןוא שיליופ ךיוא יװ
 ספמעק יד ןיא טײצ א טכארבראפ טאהעג ,דנאלסור ןיא ןרעגאל
 .עקירעמא ןייק עזיװ יד ןעמוקאב טאה יז רעדײא דנאלשטײד ןיא
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 םיװועשאב קחצי

 באה׳כ .רתםא ןםײהעג טאה יז .רימ ראפ טלעטשעגראפ יז טאה׳מ
 א רעדא הנמלא ןא ,לדײמ ןםעזראפ א זיא יז יצ טםװועג טשינ
 יז װו קירבאפ א ןיא טעברא יז זא טגאזעג רימ טאה יז .השורג
 טיול ,טאה יורפ עשירפ ןוא ענײש עקיזאד יד .פענק טריטראם
 ערעטלע למעזעג םעד ןשיװצ טםאפעגנײרא טשינ ,ןעזנײא ןײמ
 םאװ ראפ ןעמונאב טשינ ךיוא באה׳כ .טײלםנאמ ענעראפעגפא ןוא

 ןיא פענק ןריטראם יװ ןטםאפ ןרעםעב ןײק ןעניפעג טשינ ןאק יז
 יד .טגערפעגםיוא ליפוצ טשיג יז באה׳כ רעבא .יזריושזד־ױג
 טזאלעג טשינ ריא טאה׳מ .ריא םורא טלטאפעג עלא ןעבאה רענעמ
 עװאק יד ןגארטעגוצ שירעלאװאק ריא טאה׳מ .קעשט םעד ןלאצאב
 .ןציװ ןוא דײר עריא וצ טרעהעגוצ ךיז טאה׳מ .ןכוק־זעק םעד ןוא

 דיז טאה יז .עכעלײרפ א ןברוח ןופ ןעמוקעגקירוצ טאהעג זיא יז
 .ןלאנרושז ןוא ןעגנוטײצ עשידיי טימ ןגארטעגמורא לאמ עלא

 דאנ רעצכעבײרש ענײמ טנעײלעג טאה יז זא טגאזעג רימ טאה יז
 גאז א טאה יז .םפמעק עשטײד יד ןיא רעטעפש ןוא ןליופ ןיא

 ־רימ וצ ןאטעג
 ירעבײרש ןײמ טנעז ריא —

 דיז טאה ,רעטרעװ עקיזאד יד טגאזעגםיורא טאה יז יװ ןוא
 ןםעזעג דארג ןיב׳כ .טבילראפ ריא ןיא ןיב׳כ זא טכודעגםיוא רימ
 (ןרינאפעלעט קעװא טאהעג זיא רעטײלגאב ריא) ןײלא ריא טימ

 .•ןפורעגנא ךימ באה׳כ ןוא

 זןשוק ךײא ךיא זומ רעטרעװ עניוזא ראפ —
 ?ריא טראװ םאװ ףיוא ,ונ —

 באה דיא .סיב א ײם ןוא שוק א ײם טגנאלרעד רימ טאה יז
 :ןאטעג גאז א

 .רעײפ ליונק א טנעז ריא —
 .םונהיג ןופ רעײפ ,אי —

 ךיז וצ ןטעבראפ ךימ יז טאה רעטעפש געט ראפ א טימ
 דיאסרעוױר ןוא ײװדארב ןשיװצ סאג א ןיא טניוװעג טאה יז .םײהא
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 ןוױוא ןרעטניןד ןופ תױשעמ

 סיפ ןײק טןןהעג טשינ טאה ם,אװ רעטאפ א טימ. ןעמאחצ װיארד
 םיא ןענעז םיפ יד .ךעלדער טימ לוטש א ןיא ןםעזעג זיא ןוא
 ־טנא טוװרפעג טאה רע .ריגים ןיא ןריורפעגפא ןראװעג טאהעג
 רע .1944 רעטניװ ןטימ ןיא רעגאל־ןפאלקש א םנילאטס ןופ ןפיול
 עםײװ עטכידעג פאק א טימ :ןיושראפ רעקראטש א ןעזעגםיוא טאה
 ־עג טאה רע .עיגרענע טימ לופ ןגיוא ןוא םינפ ךעלטיור א ׳ראה
 טפא ,טײקשירעמיראב רעשלגניי טימ ןוא שירעליװו ענדאמ טדער
 רע טאה טײצ העש א ןיא .רעטכעלעג קידרעפאה טראם א טימ
 טמאטשעג טאה רע .עטכישעג עשיטםירוטנאװא ןא טלײצרעד רימ
 ־ןליופ ןיא ןראי עגנאל טבעלעג טאה רע רעבא דנאלסור־םײװ ןופ
 רעקיםײרד יד ןופ בײהנא ןיא .שזדאל ןיא ,עשראװ ןיא ,ענליװ ןיא
 ־קנופ א ךאנרעד גנאל טשינ ןוא טסינומאק א ןראװעג רע זיא ןראי
 דנאלסור ןײק ןפאלטנא רע זיא 1939 ןיא .ײטראפ רעד ןיא ראנאיצ
 ־ניק ערעדנא ײװצ ןוא בײװ םאד — לרעטכעט ןײז טימ ןעמאזוצ
 ףיוא טאה טראד ןוא ~ עשראװ ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענעז רעד
 טאה׳מ ןוא טםיקצארט א זיא רע זא ,לובלב א טכאמעג ץעמע םיא
 וא־עפ־עג יד .דנאלםור־ןופצ ןיא דלאג ןבארג טקישעגקעװא םיא
 עטםקראטש יד וליפא ,רענײק .ןבראטש ןשטנעמ ןיהא טקישעג טאה

 רעגנוה םעד ןוא ןטלעק יד ןטלאהסיוא טנאקעג טשינ ןבאה ,רענעמ
 ןענעז׳ם .טפשמ א ןא ןעמ טאה ןיהא טקישראפ .ראי א יװ רעמ
 ־טימ עשיליופ ,ןטםינױצ ,ןטםידנוב ןעמאזוצ ןעגנאגעגםיוא טראד
 םיטילפ טאלג ,ןטםילאנאיצאנ עשיניארקוא ,.ס.פ.פ רעד ןופ רעדילג
 טקיטיונעג ךיז טאה׳מ לײװ ,טקישעגקעװא ןוא טפאכעג טאה׳מ םאװ
 רעדא טובראקם ןופ טפא ראג ןעמ זיא ןבראטשעג .טעברא ןיא
 טאה ,ןםײהעג טאה רעטאפ םרתםא יװ ,ןיקרעמ סיראב .ירעב־ירעב
 רעםיורג ןײא ןעװעג טלאװ םאד יװ ןעמעלא םעד ןגעװ טדערעג
 ,םרעגיומש ,ןטידנאב — ןטםינילאטם יד ןפורעגנא טאה רע .ץיװ
 ,עקירעמא טשינ ןעװ זא ,טרעכיזראפ טאה רע .ןעלזמ־םילש ,םילװנמ
 יװ טלײצרעד טאה רע .דנאלםור ץנאג טפאכראפ רעלטיה מלאװ
 ןגארקעגסיורא ןוא רעטכעװ יד רעגאל ןיא טראנעגפא טאה׳מ יוזא
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 עיצראפ עטלפאט א רעדא טיורב לקיטש א ךאנ לאמ וצ לאמ ןופ
 ןזיול םײב טצונעג טאה׳מ ןדאטעמ ערעםאװ ןוא ,פוז עקידרעםאװ

 :ןאטעג ףור א םיא וצ טאה רתםא .ךיז
 !גונעג -עטאט —

 ? ןגיל א גאז׳כ ? זיא םאװ —
 .ןםעגעגוצ ךיוא ןרעװ ךעלפערק —

 .ןאטעג ץילא םע טםאה וד ׳לרעטכעט —
 דימ דיא באה ׳ײט ןדיזפיוא דיק זיא קעװא זיא רתםא ןעװ
 ׳דנאלםור ןיא ןאמ א טאהעג טאה יז זא ׳ןטאט ריא ןופ טםװורעד
 ײמרא רעטיור רעד ןיא ןטערטעגנײרא זיא םאװ דיי רעשיליופ א
 דיז טאה קראי־ױנ ןיא אד .המחלמ רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוא
 ,דנאלשטײד ןיא רעלגומש רענעזעװעג א ,טילפ א ריא וצ טנכדשעג

 .ריבג א ןראװעג זיא ןוא ײרעדניבנײא ןא טנפעעג אד טאה םאװ
 :ןאטעג גאז א רימ וצ טאה ןיקרעמ םיראב

 רימ ראפ ןעװעג טלאװ׳ם .ןבאה הנותח לאז יז וצ יז טדער —
 .טוג דיוא

 .ביל טשינ אמתםמ םיא טאה יז —
 ןכארקעג ןשטנעמ ןענעז רעגאל ןיא .עביל ןײק אטשינ זיא׳ם —

 ...םירעװ יװ ןרעדנא ןפיוא רענײא

.2 

 טאה יז רעבא ,רעפאם ףיוא ןרתםא ןדאלעגנײא טאהעג באה׳כ
 ןבײלב זומ ןוא עפירג יד ןגארקעג טאה יז זא ,טרינאפעלעט רימ
 ןפאשעג דיז טאה ,טײצ גאט עבעלטע ןיא ,לאמ א טימ .טעב ןיא
 ןפיוא .לארשי־תנידמ ןײק ןראפקעװא טזומעג באה׳כ זא עגאל א
 .זיראפ ןיא ןוא ןאדנאל ןיא טלעטשעגפא דימ דיא באה קירוצ געװ
 ־ראפ טאהעג באה׳כ רעבא .וױרב א ןרתםא ןבײרש טלאװעג באה׳כ
 באה קראי־ױנ ץיק טרעקעגמוא דימ באה׳כ ןעװ .םערדא ריא ןריול
 ,םינפא ,זיא ןאפעלעט רעד ראנ ,ןרינאפעלעט טװורפעג ריא דיא
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 זענעז רעטכאט ןזא רעטאפ .ןיקרעמ ןעמאנ םעד ףיוא ןעװעג טשינ
 יז לעװ׳כ זא ׳טנכערעג גא׳ד׳כ .ןצימע ײב ןראטאקאלבוס ןעװעג
 טא׳ד יז ןוא רעבירא ןענעז ןכאװ ראנ ,עירעטעפאק רעד ןיא ןפערט
 ־םאטש ערעדנא יד ײב ריא ףיוא טגערפעג באה׳כ .ןזיװעג טשינ ךיז
 הנותח אמתסמ ט׳יז .טניוװ יז װו טםװועג טשיג טא׳ד רענײק .טסעג
 םענײא ןיא .טגאזעג רימ ךיא באה ׳רעדניבנײא םעד טימ טאהעג
 טימ עירעטעפאק רעד ןיא ןײג טזאלעג ךימ בא׳ד׳כ ןעװ טנװא ןא
 ־עגסיורא ךיז טא׳ד ,ןרתסא ןעניפעג טראד לעװ׳כ זא ליפעגראפ א
 עצראװש ןעזרעד באה׳כ ,טנערבעגפא טאה עירעטעפאק יד זא ןזיװ

 ןופ םירוחב עטלא יד .ךעלב טימ ענעגאלשראפ רעטצנעפ ׳טנעװ
 ־עפאק ערעדנא ןא טכוזעגסיוא יאדװא ןבאה עירעטעפאק רעד
 זיא ליפוצ ןצימע ןכוז ?װו רעבא ,טאמאטיוא ןא רעדא עירעט

 .ןרתםא ןא סעיצאקילפמאק גונעג בא׳ד׳כ .רוטאנ ןײמ טשינ

 ןיב׳כ .רעטניװ ןראװעג זיא׳ם .רעבירא טא׳דעג זיא רעמוז רעד
 ,ןפמאל ןעזעג רעדיװ בא׳ד׳כ ןוא עירעטעפאק יד טנװא ןיא ײבראפ
 ־עפאק יד טײנאב טא׳דעג ןבאה רעמיטנגײא יד .טםעג ,טעפוב א
 ןעמונעג ,ןײרא ןיב׳כ .ןטײקיזאלקאמשעג עשירפ ןבעגעגוצ ,עירעט
 ןענעײל ןוא לשיט א ײב ןײלא ןציז ןרתםא ןעזרעד ןוא קעשט א
 לסיב א באה׳כ ןוא טקרעמאב טשינ ךימ טא׳ד יז .גנוטײצ עשידיי יד
 טראס א רוזירפ רעד רעביא ןגארטעג טא׳ד יז .ריא ףיוא טקוקעג

 ־אשז א ןוא רענעמ ךעלנײװעג ןגארט׳ס םאװ לטי׳ד־רעטניװ ןעשוילפ
 יװ סאלב ןעזעגסיוא טאה יז .רעטופ םענעכארקעגפא ןא טימ טעק
 ־נא ןא ןעװעג זיא עפירג יד זא ,ןײז סאד ןאק .טײקנארק א ךאנ
 שיט םוצ ןעגנאגעגוצ ןיב׳כ ?טײקפאלש רעטםנרע ןא ןופ בײה

 !ןאטעג גערפ א ןוא

 זפענק יד טימ ךיז טרעה םאװ —
 וןאטעג ףור א טא׳ד יז .לכײמש א ןוא לפאצ א ןאטעג טאה יז

 ןןעעשעג םיםינ ,ונ —
 ? ןעמוקעגני׳דא ריא טנעז װו —
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 — .טגערפעגקירוצ יז טאה — ?ןדגװושראפ ריא טגעז )װ —
 .דגאלסיוא ןיא ךאג טגעז ריא טגײמעג באה׳ב

 ? סעקיגעירעטעפאק יד ןעגעז װו—
 ןביז רעד ףיוא עירעטעפאק רעד ןיא טציא ןעמוק ײז —
 טשרע טאה׳מ .ױגעוזע רעטכא רעד ןוא טירטס רעטסקיצפופ ןוא

 .לאמ ןטשרע םוצ אד עירעטעפאק יד טגפעעג ןטכעג
 ? עװאק לפעט א ןעגגעדב ךײא ךיא ןאק —

 .ץיז לאז .סגטײװצ .עװאק ליפוצ קגירט׳כ —
 טײצ רעד ןיא .לכיק־רעײא ןא ןוא עװאק טכארבעג באה׳כ
 ־עג לאמ עכעלטע ךיא באה טעפוב םײב ןעגאטשעג ןיב ךיא סאװ
 ןעמוגעגפארא טאה רתסא .ץכעליױורעטגיה ףיוא קילב א ןפראװ
 ־פיונוצ טאה יז .רוזירפ יד טכירראפ ןוא לטיה עשליבסנאמ סאד
 טשינ ׳ןסעומש וצ ךיז טײרג יז זא ןמיס א ,עוטײצ יד טגײלעג
 ־נגעקא יד טגיוגעגנא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טאה יז .ןעגעײל וצ
 זיא טרא סאד זא ,ןכײצ א ראפ שיט גערב ןא לוטש עקידרעביא
 5 ןאטעג גאז א רתסא טאה ,טצעזעגקעװא ךימ באה׳כ ןעװ .ןעמונראפ
 ןטלאהעג ןיוש באה ךיא ןוא טגגעזעגמוא קעװא טנעז ריא —

 .טלעװ רענעי ףיוא ךיז ןעלקעפרעבירא ײב
 ? ןעשעג זיא סאװ —

 טאה׳מ .גנודניצנא־ןעגנול א ןראװעג זיא עפירג רעד ןופ ,א —
 ןעגאק סאװ עגעי ןופ ענײא ןיב ךיא רעבא ,ןיליסיגעפ ןבעגעג רימ
 ןפיוא טישסיוא ןא ןעמוקאב באה׳כ .ןיליסינעפ ןײק ןגארטראפ טשינ

 ^טנוזעג טשיג ךיוא זיא עטאט רעד .רעפרעק ןצגאג
 ? ןטאט םעד זיא םאװ —

 ־עגםיוא םיא ךיז טאה ליומ סאד .קורד־טולב רעכיוה א —
 .גאלוצ א ראפ טמורק

 ? פענק יד ײב ץלא ךאנ טעברא ריא .דײל רימ טוט׳ס ,א —
 םעד ןגײלוצ טשינ ךיא ףראד ןטםקיגײװמא .פעגק יד ײב ,אי —

 .ןעקגאדעג ענײמ ןטכארט ןאק׳כ .טנעה יד זיולב ,פאק
 ?ריא טכארט סאװ ןגעװ —
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 ־אטראפ ןענעז סניראטעברא ערעדנא יד ? טשינ םאװ ןגעװ —
 יװ ןרעגערג ײז .שינאפש טײצ עצנאג יד ןדער ײז .סנירענאקיר

 .סרעגערג יד טימ םירופ
 ? רעטאפ רעײא ףיוא גנוטכא טוט רעװ —

 ליװ רע .ןםע ךאמ ןוא םײהא םוק׳כ .טשינ רענײק ז רעװ —
 ןײז לאז׳ם רשפא ןוא םטוג ןגײא ןײמ ראפ ׳ןכאמ הנותח ראנ ךימ
 טימ ןבאה הנותח טשינ ןאק׳כ רעבא ׳ךיוא םיא ראפ רעמעװקאב

 .ביל טשינ באה׳כ םאװ ׳שטנעמ א
 י עביל זיא סאװ —

 ןענאמאר עצנאג ךאד טבײרש ריא ? רימ ײב טגערפ ריא —
 ליבסנאמ א טנעז ריא .טשינ עקאט ריא טסײװ אמתםמ .םעד ןגעװ
 יאדװא זיא יורפ עדעי .זיא עביל םאװ טשינ ןסײװ טײלםנאמ ןוא

 ןטייקשיראנ טדער םאװ ,ןאמ א רימ ייב .הרוחם לקיטש א ךײא ײב
 טלאװ׳כ .לקע ןא סיורא טפור — שיראנ טלכײמש סאװ רעדא
 רעדיװ .םענײא אזא טימ ןבעל א ןריפ רעדײא ןבראטשעג רעסעב
 ־נא ןא וצ ןגראמ ןוא רענײא וצ ײז ןעײג טנײה םאװ טײלםנאמ יד
 טימ ןלײט טשינ ךיז ליװ׳כ .רימ ראפ טשינ ךיוא ןענעז רערעד

 .םענײק

 .ןלײט ןזומ ךיז ןלעװ עלא ןעװ טײצ א טמוק׳ס ,ארומ באה׳כ —
 .רימ ראפ טשינ זיא טײצ יד —

 ?!ײלא ןבײלב רעסעב —

 ,רעםעב ,אי —

 י ןאמ רעײא ןעװעג זיא שטגעמ טראם א ראפ םאװ —
 ־אפ ןײמ ? ןאמ א טאהעג באה׳כ זא ריא טםיױו ןענאװ ןופ —
 ףיוא םיורא ייג ךיא ראנ יוו .טלייצדעד אמתםמ ךייא טאה רעט
 זיא רע .תודום עניימ עלא םיוא רע טלפאלפ ,בוטש ןופ טונימ א
 טײרג זיא ןוא ןכאז ןיא טביולגעג טאה רע .שטנעמ רעצגאג א ןעװעג
 ,פיט ןײמ יונעג ןעװעג טשינ זיא רע .ײז ראפ ןבראטש וצ ןעװעג
 טאה רע .ךיוא טאהעג ביל ןוא טריטקעפםער םיא באה׳כ רעבא
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 זאק דאנ םאװ .דלעה א יװ ןעמוקעגמוא זיא ןוא ןעמוקמוא טלאװעג
 ?ןגאז ךײא ךיא

 ? ערעדנא יד ןעװעג ןענעז רעװ —
 טאה׳ס סאװ .טלאװעג ךימ ןבאה רענעמ .ערעדנא םוש ןײק —

 ןבאה ןשטנעמ יוזא יװ ןוא המחלמ רעקיזאד רעד ןיא ןאטעגפא ךיז
 ןריולראפ טאה׳מ .ןםיװ טשינ לאמ ןײק ריא טעװ ,טריפעגפיוא ךיז
 ןײא טימ עמאמ יד ןגעלעג זיא עראנ רעד ףיוא .השוב עצנאג יד
 זיא׳מ .ןרעדנא ןא טימ רעטכאט יד ןבענרעד דלאב ןוא ליבסנאמ
 ־עלא םעד ןטימ ןיא .תױח יד יװ רעגרע ןוא תױח יד יװ ןראװעג

 טרעהעגפיוא ךיא באה טציא .עביל ןופ טמולחעג ךיא באה ןעמ
 ןענעז ןעמוקנײרא אד ןגעלפ סאװ ןעניושראפ יד .ןעמולח וליפא
 רענייא .ךיוא עגושמ בלאה ןענעז ײז .םעקינדונ עכעלקערש עלא
 קיצרעפ ףיוא עמעאפ א ןענעײלרעביא טוװרפעג רימ טאה ײז ןופ

 .טשלחעגקעװא טשינ רעיש באה׳כ .ןטייז
 .טנעײלעג טשינ קרעװ ענײמ ךײא טלאװ ךיא —

 חײנ .ףיוא ךיז טריפ ריא יװ טלײצרעד רימ טאה׳מ —
 .עװאק יד טקנירט .ןײנ זיא ץינ —

 ןעװעג אמתסמ טל^ו׳כ .ןדערוצ טשינ וליפא ךימ טוװרפ ריא —
 ןוא ןא דיז ןעפעשט ערעדנא .ןגאװ םוצ דאר עטפניפ סאד ךײא ײב
 ךעלקערש ןשטנעמ ןבאה דנאלםור ןיא .ןעפעשטפא טשינ ךיז ןליװ
 קראי־ױנ ןיא ףערט ךיא לפיװ םיעגושמ ליפ יוזא רעבא .ןטילעג
 ךאפנײא זיא ןיוװ ךיא װו זיוה סאד .ןעװעג טשינ טראד ןענעז
 ײלרעלא ןײרא ןעמוק עירעטעפאק רעד ןיא אד .זיוה־םיעגושמ א
 םעטנכש ענײמ .ןײלא ךיז וצ טדער רעטײװצ רעדעי ןוא ןעניושראפ
 םילובלב עדליװ סיוא ןטכארט ײז .םעקאינאמ עקידנעטשלופ ןענעז
 טלמונא .סעפעג ןכערב ,ןעגײװ ,ןעגניז ײז .רערעדנא רעד ףיוא ענײא
 יז .טעגרהרעד ךיז ןוא רעטצנעפ ןופ ןעגגורפשעגסיורא ענײא זיא
 .ריא ןופ רעגניי ראי קיצנאװצ רוחב א טימ עביל א טריפראפ טאה
 זיא אד .ױיל יד ןופ ןרעװ וצ רוטפ ןעװעג רעװש זיא דנאלסור ןיא

 .תעגושמ טימ טלגגירעגמורא ןעמ
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 ןופ דעלקיטש ןכארבעג ןוא עװאק יד ןעקנורטעג ןבאה רימ
 .לבלעש םאד טלעטשעגקעװא טאה רתסא .לכיק־רעײא םיורג ןײא

 באה׳כ .שיט םײב ךײא טימ ץיז׳כ זא ,טשיג רימ ביולג׳כ —
 ־רא ערעײא עלא ןעײל׳כ .ןבירשעג טאה ריא םאװ ץלא טנעײלעג
 ,גנוטײצ יד גירק ךיא יװ יוזא .ןעמענ ערעײא עלא רעטנוא ןעלקיט
 ןגעװ ליפ יוזא טלײצרעד ריא ,ךאז א םרעײא ןכוז ךײלג ךיא םענ
 .ךײא ןעמ טנאקרעד ערעדנא ןגעװ טבײרש ריא ןעװ וליפא — ךיז
 טנעז ײברעד .ןראי עגנאל ןיוש ךײא ןאק׳כ ליפעג א טפא באה׳כ

 .שינעטער א רימ ריא
 .ןײטשראפ טשינ לאמ ןײק ךיז ןעגאק ןעיורפ ןוא רענעמ —

 דיא ןאק רעטאפ םענעגײא ןײמ ?ליבסנאמ א זיא סאװ .ןײנ —
 .רעדמערפ א ןצגאג ןיא רימ רע טרעװ לאמלײט .ןעמענאב טשינ

 .ןבײרטנא טשינ גנאל ןיוש טעװ רע
 ד קורד־טולב ןײז זיא ךעלרעפעג יוזא —

 .ןבעל וצ ןליװ םעד ןריולראפ ט׳רע .ןעמאזוצ ץלא זיא׳ס —
 ןענעז עטנעאנ עלא ? עילימאפ ןא ,דגײרפ ןא ,סיפ ןא ןבעל םאװ וצ
 זיא רע .ןעגנוטײצ טנעײל ןוא גאט ןצנאג א טציז רע .ןעמוקעגמוא
 ךיז טוט׳ס םאװ ןיא טריםערעטניאראפ קראטש טשרעפמאלקימ
 רע ןוא ןלאעדיא ענײז טכאמעג עילאק טאה׳מ .טלעװ רעד ףיוא
 ־ער א ןיוש ןאק םאװ רעבא .עיצולאװער א ףיוא ץלא ךאג טפאה
 ןײק טגײלעג טשיג לאמ ןײק באה ץילא ךיא ? ןפלעה םיא עיצולאװ
 ןאק יװ .ײטראפ רעדא גגוגעװאב םוש ןײק ףיוא ןעגנונפאה םוש

 יטיוט ןטימ ךיז טקידנע ץלא ןעװ ןפאה טפיוהרעביא ןעמ
 ,טיוט ןײק אטשינ זיא׳ס זא חױואב א זיא גגונעפאה יד —

 רעד זיא רימ ראפ .ןגעװרעד טפא טבײרש ריא .סיױו׳כ ,אי —
 ־ייװ ןעקנירמ ײז ?עטיוט יד ןעוט סאװ .טםײרט עקיצנײא יד טיוט
 רעטיױו ןעגעײל ײז ?ךעלכיק־רעײא רעטיױו ןםע ײז ?עװאק רעט
 ןיזמוא רעטםערג רעד ןעװעג טלאװ טיוט ןכאנ ןבעל א ?ןעגנוטײצ

 .ףארטש עטסגרע יד ןוא
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.3 

 רעד ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענעז סעקינרעטעפאק יד ןופ לײט
 טסעג־םן^טש ןבילבעג ןענעז ערעדנא .עירעטעפאק רעטיובעגרעביא
 — עײנ ןעמוקעגוצ ןענעז׳ס .סאג רעטסקיצפופ ןוא ןביז רעד ףיוא

 ־נאל טריפעג ןבאה ײז .עפארײא ןופ ענעמוקעגרעבירא טשרע רשפא
 .שיערבעה ןיא ,שיסור ןיא ,שיליופ ןיא ׳שידיי ןיא םיחוכיװ עג
 ׳שטײד אד טדערעג ןבאה ןראגנוא ןופ ןפאלטנא ןענעז סאװ ענעי
 רעבירא ײז ןענעז ןטימ ןיא ןוא שירעמשטײד אד ,שיראידאמ אד
 עװאק יד ןעקנורטעג ןבאה לײט .שידיי ןשינאיצילאג ןטושפ א וצ
 סעיצראפ עטלפאט טגנאלראפ ןבאה ערעדנא ׳רעקוצ ןא ,ץראװש
 .עקשופ רענרעזעלג רעד ןופ רעקוצ ךס א ןטאשעגנא ןוא טנאמש
 ענײמ (ןראװעג סנטצעל ןענעז רעדא) ןעװעג ןענעז ײז ןופ ךס א
 ךימ ,טלעטשעגראפ ךיז ,רימ וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ײז .רענעײל
 ־ארעטיל ײלרעלא ןטלאהראפ רימ ןעמטעג ךיז דלאב ןוא טביולעג
 ;ןעלקיטרא עגײמ ןיא ןכארפשעגרעדיװ ךימ באה׳כ ;דגיז עשיר
 באה׳כ ;סקעס ןופ ןעגנורעדליש ענײמ ןיא ןבירטעגרעביא באה׳כ
 ־סיוא ןענאק סאד ןלעוו ןטימעסיטנא יד זא ,יוזא ןדיי טרעדלישעג
 ערעײז טלײצרעד רימ ןבאה לײט .עדנאגאפארפ רעײז ראפ ןצונ
 ־עיצארטנעצנאק עשיצאנ יד ןיא ,סאטעג יד ןיא ןעגנובעלרעביא

 וןרעדנא ןפיוא רענײא ןזיװעגנא ןבאה ײז ,דנאלסור ןיא ,ןרעגאל
 ןראװעג ךײלג רע זיא דנאלסור ןיא ? ןושראפ םענעי ןא טקוק ריא
 ןיא ,אד .ןגעלאק עגעזעװעג ענײז טרסמעג טאה רע .טסינילאטס א
 ־יטנא ןא זיא ןוא טעילוקעגרעביא קירוצ ךיז רע טאה ,עקירעמא
 ,םיא טדעראב ןעמ זא טריפשרעד ,םינפא ,טאה רענעי .קיװעשלאב
 ןײז ןעמונעג רע טאה ,קעווא זיא טנאמראפניא ןײמ ראנ יװ לײװ
 ־עג ןוא רימ וצ ןעמוקעגרעבירא ,גנידופ־תיר םעד ,עװאק לכלעש

 :טהנעט
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 טכארט׳מ .ךײא טלײצרעד׳מ םאװ טראװ ןײק טשינ טביולג —
 ־עג ןעמ טאה סאװ .םירקש עדליװ ןרעדנא ןפיוא רענײא םיוא אד

 טײצ עצנאג יד ךײא זיא קירטש יד װו הנידמ א ןיא ןאט טנאק
 טאה׳מ .ןםאפוצ טוװרפעג ךיז ןבאה עלא זזדלאה ןפיוא ןגעלעג
 ןאטסכאזאק ןיא ץעגרע םיפ יד ןעיצסיוא טשינ ׳ןבעל טלאװעג
 רעגעלטכאנ א ןוא ץירג לםיב םאד ןגירק וצ .ןזוכנוכ יד ײב רעדא

 ...המשנ יד ןפיוקראפ טזומעג ןעמ טאה

 ־םיוא ךימ ןבאה םאװ םיטילפ ןםעזעג ןענעז שיט ןײא ײב
 ,רוטארעטיל ןײק ןיא טריםערעטניא ןעװעג טשינ ןענעז ײז .ןטימעג
 ־שטײד ןיא ןעװעג ןענעז ײז .לדנאה ןיא ראנ /ןעגגוטײצ ןײק ןיא

 םעפע טימ טלדנאהעג ךיוא אד ,םינפא ׳ןבאה ײז .םרעלגומש דנאל
 טלײצעג ,טלדיזעג ךיז ,טעדוםעג ךיז ןבאה ײז .הרוחם רענהפרט א
 :ײז ןופ םענײא ףיוא ןזיװעגנא רימ טאה׳מ .ןרעפיצ ןבירשעג ,טלעג

 .ץיװשיוא ןיא בלעװעג א טאהעג טאה רע —

 ? בלעװעג א טםײה סאװ —

 יורטש ןיא ןטלא,דאב רע טאה הרוחס יד .ײװ־ןוא־ךא־זא —
 רשפא ,לפאטראק עטליופראפ א טאהעג טאה רע .עראנ רעד ןיא
 טאה רע ,טראפ .םטעפ לסיב א ,לפעל םענרעניצ א ,ףײז לקיטש א
 רעםיורג אזא ןראװעג רע זיא דנאלשטײד ןיא רעטעפש .טלדנאהעג
 טנזיוט קיצרעפ ןעמונעגוצ לאמ ןײא םיא טאה׳מ זא רעלגומש

 •ראלאד

 ?אד רע טוט סאװ —

 .םיא טםײװ חור רעד —

 ־נא םעד ןוא עירעטעפאק רעד ןיא ןעמוק לאמ ןײא ןשיװצ
 ראי א קעװא זיא׳ם .םישדח רעבירא טפא רימ ײב ןענעז לאמ ןרעד
 ןריולראפ טא,דעג באה׳כ ,ריפ רעדא ײרד רשפא ןוא) ײװצ רעדא
 עכעלטע .ןזיװעג טשינ ךיז טאה רתםא ןוא (טײצ ראפ שוח םעד

 זא ,טגאזעג רימ טאח ץימע .ריא ףיוא טגערפעג ךיא באה לאמ
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 רעטםקיצרעפ ןוא יױוצ רעד ףיוא עירעטעפאק רעד ןיא טמוק יז
 .טאהעג הנותח טאה יז זא ןעגנורדעגסיורא טאה רעטיױוצ א .םאג
 םנרעדנא םעד רענייא טםװועג טשינ ןבאה טײל־עירעטעפאק יד
 ׳ןפארטעג ךיז טאה׳מ זא .ןעמענ יד טשינ וליפא לאמלײט .ןםערדא
 טשינ רענײק אד טאה ,טשינ ביוא .ןעמאזוצ טכארבראפ ןעמ טאה
 ־םיוא ןענעז ײז זא טרעהעג ךיא באה עכעלטע ןגעװ .טלעפעגסיוא
 רעדיװ הנאל ןיא ןענדראנײא ןביוהעגנא ךיז ןבאה ײז .ןבראטשעג
 דניק א טאהעג וליפא ,טפעשעג א ׳קירבאפ א טנפעעג ,טאהעג הנותח
 יד .גאלש־ץראה א ,קאר א ןעמוקעג זיא לאמ א טימ .ײװצ רעדא

 .ןפורעגפא ךיז ןבאה ןראי־ןילאטם יד רעדא ןראי־רעלטיה

 טציז יז .ןרתםא עזרעד ןוא עירעטעפאק רעד ןיא ץירא םוק׳כ
 ענעגײא סאד וליפא טגארט יז .ענעגײא יד זיא יז .לשיט א ײב ןײלא
 םאװ ראה עמםאפ א טגנעה ןרעטש ןרעביא רעבא .לטיה ענרעטופ
 רעמ ,םיוא טזײװ ,ןענעז סעקינעירעטעפאק ערעדנא יד .ױרג ןענעז
 זיא יז .טשינ יז ןענאק ײז רעדא ,ריא ןיא טריסערעטניא טשינ
 ־ראפ רעד ףיוא תודע טגאז םינפ ריא ןיא םעפע רעבא ,ענעגײא יד
 .סנטאש טלעטשעגקעװא ךיז ןנ^ה ןגיוא יד רעטנוא .טײצ רענעריול
 ךיז טאה ןפיל יד ףיוא .ראלק יוזא טשינ רעמ זיא קילב רעד
 ,רעטרעוו ןיא ןצעזרעביא םע ליװ׳מ ןעװ םאװ םעפע טגײלעגסיוא

 םירגאב ךיא .גנושיוטנא ,טײקרעטיב ןפורנא זיולב םע ןעמ ןאק
 דלאב טרעװ לכײמש רעד רעבא ,לכײמש א טוט יז .ריא וצ ךיז

 !גערפ׳כ .םיוא קירוצ
 ין ןעמוקעגניהא ריא טנעז װו ■—

 .ץלא ךאנ בעל׳כ ,א —
 ז זצעזוצ ךיז ךיא ׳ןאק —

 .םיװעג ,עטיב —

 ?ךיוא ךײא ראפ עװאק לפעט א ןעגנערב ךיא ןאק —

 .זײנ —
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 טגעײל יז זא ףיוא ךימ טלאפ׳ם .טרעכיור יז זא קרעמאב ךיא
 ־ץגערוקנאק יד ראנ ,רעטעבראטימ א ןיב ךיא װו גנוטײצ יד טשינ
 גנערב׳כ .רעגאל ןכעלטנײפ ןיא ,םע טםײה ,רעבירא זיא יז .גנוטײצ
 ןגעק הלוגם א) ןעמיולפ טימ לרעלעט א ,עװאק לכלעש א רימ

 ־גאז׳כ .וצ ךימ ץעז ןוא (תוריצע
 ךימ באה׳כ ? טײצ עצנאג יד ןעמוקעגניהא ריא טנעז װו —

 .רײא ףיוא טגערפעג לאמ ךם א
 .קנאד א זיוזא —

 ? טריםאפ טאה םאװ —
 .םטוג ןײק טשינ —

 ןיא טעז יז זא םײװ׳כ .רימ ףיוא טקוק ןוא לײװ א טגיױוש יז
 ןופ שינעקלעװדאפ עכעלעמאפ יד ז ריא ןיא עז ךיא ם-אװ ,םאד רימ

 גגאז א טוט יז .בײל
 ־טםעד ץפ ריא טנעז יורג רעבא ,טשינ ריא טאה ראה ןײק —

 .ןראװעג ןגעװ
 .טלא טרעוו׳מ ,אי —

 .ךיוא טמיראב טנעז ריא —
 .ןײנ .קנאד א —

 :ךיא גאז ךאנרעד .רימ ןגײװש לײװ א
 — רעטאפ רעײא —

 רעטאפ רעד זא טקגיטםניא ןא םעפע טימ ײברעד םײװ׳כ ןוא
 :טגאז רתםא .טשינ טבעל

 .ראי יױוצ עפאנק טיוט ןיוש —
 ? הריד רענעגײא רעד ןיא ךאנ טניוװ ריא —

 .לעטאה א ןיא ,ץינ —
 ? פענק ץלא ךאנ טריטראם ריא —
 .רעפיערד א תאװעג ןיב׳כ .ןײג —

 ? םניוזא םאד זיא םאוו —
 דײלק א ןא טםעמ ןעמ .ײרעדײנש טימ ןאט וצ טאה׳ם ,א —

 .םעקליפש ןײרא טקעטש׳מ ןוא ןיקענאמ א ףיוא
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 געמ ךיא ביוא ,דעלנעזרעפ ךײא טימ טריםאפ טאה םאװ —
 ?ןגערפ

 ,ןביולג טשינ רימ ט׳ריא .טשינראג טולאםבא .טשינראג ,א —
 ־נײרא ןיב׳כ .ךײא ןגעװ טבארטעג ןוא ןםעזעג אד ןיב׳כ רעבא
 םאד יװ טשינ ןײלא םיױו׳כ רעבא ,םיזירק טראם א ןיא ןלאפעג
 .הצע זא ןבעג רשפא רימ טנאק ריא זא טרעלקעג באה׳כ .ןפור וצ
 ענײלק עניוזא ןופ תורצ יד ןרעהוצםיוא דלודעג ךאנ טאה ריא

 ־ײלאב וצ ךײא טנײמעג טשינ באה׳כ ,ןײנ ?ךיא יװ ךעלעשטנעמ
 רוציקב .ךאנ ךימ טקנעדעג ריא יצ טלפײװצעג וליפא באה׳כ .ןקיד
 ץלא ןא רימ טמוק טעברא יד ךעבא ,טעברא׳כ :יוזא ךאז יד זיא
 שינעכערב א ןײרא רימ זיא׳ם .םזיטערטרא ןופ דײל׳כ .רערעװש
 טשינ ךיז ןאק ןוא ירפ רעד ןיא ףיוא ךימ ביוה׳כ .רענײב יד ןיא
 רעטריקאלםיד א רימ ײב זיא׳ם זא טגאז ראטקאד ץיא .ןצעזפיוא
 םײװ׳כ רעדא תורענ זיא׳ם זא ןטלאה ערעדנא .ןײבנקור ןיא קםיד
 ־פיוא־ןעגטנער ןעמונעג טאה׳מ .ןעמענ ןײק טשינ ײז טלעפ׳ם .םאװ
 ,ראמוט א באה׳כ זא ארבם א זיא׳ם ןוא ןקור ןײמ ןופ םעמאנ
 לאטיפש ןיא ןגײלקעװא ךימ לאז׳כ ןליװ ײז .ראלק טשינ זיא׳ם רעבא
 .טשינ ךיז ךיא לײא עיצארעפא ןײק וצ ראנ ,ןכאװ עכעלטע ףיוא
 זיא רע — טאקאװדא ןא טקורעגרעטנוא ךיז טאה לאמ א טימ
 טימ עקלעמש רעצנאג א ןוא ענעמוקעגרעבירא יד ןופ ךיוא ןײלא
 ־עיצאראפער יד ןאראפ ןענעז׳ם זא ךאד טםײװ ריא .ןשטײד יד
 ,דנאלםור ןײק ןפאלטנא ןיב׳כ זא תמא זיא׳ם .םימוליש יד ,ןעגנולאצ
 ,םעד ץוחא .םיצאנ יד ןופ ןברק א טראפ ךאד ןיב ךיא רעבא
 טנאקעג טלאװ׳כ ,ץרוק .עיפארגאיב ןײמ יונעג טשינ ײז ןםיױו
 עמום עםיװעג א לאמ א טימ וליפא ןוא עיםנעפ א ײז ײב ןגירק
 םזיטערטא רעקיטציא ץימ רעבא ,ראלאד טנזיוט עכעלטע ,טלעג
 ,קעװצ םעד ראפ טוג טשינ ןענעז קםיד רעטריקאלםיד רעד רעדא
 .ןרעגאל יד ךאנ ןראי ןיוש ,רעטעפש ןגארקעג ךיא טאה םאד לײװ
 ןבעגוצנא זיא םנאש רעקיצנײא ןײמ זא רימ טגאז טאקאװדא רעד
 רערעטיב רעד זיא׳ם .טריניאור שיכיםפ ,ןגאז וצ יוזא ,ןיב׳כ זא
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 יד ׳םיריוטקאד ערעײז ?סאד ןעמ טןײװאב יוזא יװ רעבא ,תמא
 ןבאה ײז .ןזײװאב עטערקנאק ןליװ ׳ןערטאיכיםפ ןוא ןגאלארואענ
 ןײז זומ׳ס ןוא ,דוב־טסקעט ןופ ןעמונעג ץלא ׳ןזאנגאיד ערעײז
 ןכאמ דיז לאז׳כ ליװ רע ,ץרוק .שרעדנא טשינ ןוא יוזא יונעג
 ־אפער יד ןופ קלח א ׳דיז טײטשראפ ׳טגירק רע .עגושמ עלעפאק א
 סאװ וצ .טנעצארפ קיצנאװצ ןופ רעקינײװ טשינ ׳רעטלעג־עיצאר
 שטנעמ א ןיוש זיא רע .טשינ דיא ײטשראפ ,טלעג ליפ יוזא ףראד רע
 דיז ט׳רע .גאלוצ א ראפ רוחב רעטלא ןא ןוא קיצעביז יד דאנ
 ןײלא זיא רע .רעדנאנא־טימ־ץלא זיא׳ס .דיוא רימ וצ טעפעשטעג
 טכאמ יוזא יװ רעבא ,ונ .תמא רעד זיא םאד ,רענעגושמ קיטש א
 רעדיװרעד דעלקערש רימ זיא דאז עצנאג יד ?עגושמ דיז ןעמ
 .תמא ןא ףיוא תעגושמ וצ ןבײרט טשינ דימ לאז׳ס ארומ באה׳כ ןוא
 טאה סאד .לדניװש טנײפ באה׳כ ןוא רעטלעג ערעײז טשינ ליװ׳כ
 ,טײז רערעדנא רעד ןופ .עשאק יד טכאקראפ ,טאקאװדא רעד ,רע
 דיא ףאלש טכעג יד ןיא .ןטעברא וצ רערעװש ץלא רימ טרעװ
 דימ םײר דיא •ןעגנילק רעגײז־קעװ רעד טמענ ירפ ץנאג .משינ
 רעטכעוו יד תעב רעגאל ןיא יװ יוזא יונעג .עטלםיירטעצ א ףיוא
 ־עלק ןגעז דלאוו ןיא ןײג ןלאז רימ רעגײזא ריפ טקעװעג ןבאה
 דיא םײװ ,טעברא גאט ןײמ ןאט וצ לבאפאק ןיב׳כ יוזא יװ ,רעצ
 טלאװ םעד ןא .ןליפ־ףאלש ,דיז טײטשראפ ,םענ׳כ .טשינ ץילא
 ,רעקינײװ־רעמ ,זיא םאד .ןפאלשעגנײא טשיג גאט ראפ וליפא די^

 .עיצאוטים יד
 טשינ ריא טאה סאװראפ .יורפ ענײש א ץלא דאנ טנעז ריא —

 ? הנותח
 ןיוש זיא׳ם ,ןעמעװ טימ אטשינ זיא׳ם .עגארפ עטלא יד ,ונ —
 ריא טלאװ ,טימעג ןײמ טנאקעג טלאװ ריא ןעװ .דיוא טעפש וצ

 .טלעטשעג טשינ ןגארפ עגיוזא

4. 
 ןלאפעגנא טאהעג זיא ןסיורד ןיא .רעבירא ןענעז ןכאװ ראפ א
 דאנרעד ןוא ןגער א ןעמוקעג זיא ײנש ןכאנ .ײגש רעטכידעג א
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 ליױו א טלעטשעגקעװא ךימ באה׳כ .טסארפ א טלעטשעג ךיז טאה
 ןעגעז רעײגײבראפ יד .ײװדארב ףידא רעטצנעפ ץימ ןופ ןקוקםיורא
 ןראפעג ןעגעז םראק יד .טשטילגעג ךיז בלאה ,ןעגנאגעג־בלאה
 ־עלאיפ א רעכעד יד רעביא טרעיוהעג טאה למיה רעד .ךעלעמאפ
 רעגײזא טכא טשרע זיא׳ם ליוװ יװ ןוא ,ןרעטש ןא ,הנבל א ןא ,רעט
 ־רעד ךימ טײקטסופ יד ןוא ןםיורד ןיא ץיש יד טאה ,טנװא ןיא

 באה׳כ ,קידײל ןעגעז רעביאנגעקא ןבלעװעג יד .גאטראפ ןא טנאמ
 טאה ןאפעלעט רעד .עשראװ ןיא ןיב׳כ זא ליפעג א ליױו א ףיוא טאהעג
 ,קירוצ ראי ןעצ טימ יװ ןרעפטגע ןפאלעג ןיב׳כ ןוא ןעגנולקעג
 ץלא ךאנ — ,קירוצ ראי קיםײרד טימ ,קירוצ ראי קיצנאװצ טימ

 ־עגנא זיא ןאפעלעט רעד םאװ הרושב רעטוג רעד ףיוא קידנפאה
 טשינ טאה׳מ רעבא ״אלאה טגאזעג באה׳כ .ןעגנערב וצ רימ טײרב
 טוװרפ ץימע זא דחפ א ןעמונעגנא ךימ טאה׳ס ןוא טרעפטנעעג
 םאװ הרושב יד ןדײמראפ רעדא ןטלאהפא עגר רעטצעל רעד ןיא
 ןוא קידנרעגעצ טאה לוק ךעלביױו א .ןגאזנא רימ ליװ ןאפעלעט רעד

 .רעד ןוא רעד סע ריא טנעז :טגערפעג שינרעטיצ טימ

 ןךיא ןיב סאד ,אי —
 .רתםא זיא ןעמאנ ןײמ .ךײא רעטש׳כ םאװ רימ טקידלושטגא ~
 טימ ןבאה רימ .םײה רעד ןיא זדנוא ײב ןעװעג לאמ א טנעז ריא

 — עירעטעפאק רעד ןיא ןפארטעג ךיז קירוצ ןכאװ ראפ א
 ןרתםא .אי —

 ךײא שזארוק םעד ןעמונעג באה׳כ יװ טשינ ןײלא סיױו׳כ —
 -ךיא .ןעמוגראפ קראטש יאדװא טנעז ריא .ןעגנילק וצ
 ביוא ,ךעלריטאנ .ןדער סעפע ןגעװ ךײא טימ טלאװעג טלאװ׳כ
 ןהפצוח ןײמ ראפ לחומ רימ טײז-ןוא טײצ טאה ריא

 ? רימ וצ ןעמוקפיורא רשפא טליװ ריא .הפצוח םוש ןײק —
 זיא עירעטעפאק רעד ןיא .ןרעטש טשינ ךײא לעװ׳כ ביוא —
 סאוו עניוזא אד ךיוא ןענעז׳ם ןוא למוט א זיא׳ם .ןדער וצ רעװש
 ךײא ליװ׳כ םאװ םאד .רעיוא ןא רעטנוא ןלעטש .רעטנוא ךיז ןרעה
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 — טיורטראפ טשינ ןרעדגא םוש ןײק טל^אוו׳כ סאװ דוס א זיא ןגאז
 !ףיורא טמוק —

 .רימ וצ ןעמוק וצ יוזא יװ יונעג ןרתסא טלאמעגפא באה׳כ
 רעבא ׳רעמיצ ןשירוחב ןײמ ןיא גנונעדרא ןכאמ טוװרפעג באה׳כ
 ןטפירקסונאמ ,װירב .ךעלגעממוא זיא׳ס זא ןעזעגנײא דלאב באה׳כ
 טנעװ יד ײב .ןלוטש עלא ,ןשיט עלא ףיוא טרעגלאװעג ךיז ןבאה
 קנארש יד טנפעעג באה׳כ .ןלאנרושז ,ןעגנוטײצ סעפוק ןגעלעג ןענעז
 :טנאה רעד רעטנוא ןעמוקעג רימ זיא׳ס סאװ ןפראװעגנײרא ןוא
 באה׳כ .ןשטאלקעטש ,ךיש ,שעװרעטנוא ,רעדמעה ,ןזיוה ,ךעלקער
 זיא׳ר זא רעטפילבראפ א ןעזרעד ןוא טרעװנאק א ןביוהעגפיוא
 ןגעלעג םיא ןיא זיא׳ס ןוא ןסירעגפיוא םיא באה׳כ .טנפעעג טשינ
 טימ רעמ רעד זיא סאװ .ראלאד קיצעביז ןוא ףניפ ראפ קעשט א
 טדערעג ךיא באה — .פארא ןעניז ןופ ןצנאג ןיא ןיוש ןיב׳כ י רימ
 סאװ װירב םעד ןענעײלרעביא טלאװעג באה׳כ .לוק ןפיוא רימ וצ
 .ןלירב יד ןריולראפ טאהעג באה׳כ רעבא ,קעשט ןטימ ןעמוקעג זיא
 באה׳כ זא ,ןלאפעגפיוא רימ זיא ,ןלירב יד טכוזעג באה׳כ יװ יוזא
 ןעלסילש יד ןענעז װו ןוא ,ונ .רעדעפליפ ןײמ ןאטעגניהא ץעגרע
 ןא יװ סניוזא סעפע טרעהרעד ךיז טאה׳ס יריטךסיורד רעד וצ
 ־עלעט ןופ זיא׳ס יצ טסװועג טשינ באה׳כ ןוא גנולק א ןופ בײהנא

 ןעזרעד ןוא ריט יד טכאמעגפיוא באה׳כ .ריט רעד ןופ רעדא ןאפ
 רעד לײװ ,ןעיינש ןביוהעגנא רעדיװ ,טיוא טעז ,טאה׳ס .ןרתסא
 ןטעבעגנײרא יז באה׳כ .טצופאב־סײװ ןענעז ןעלסקא יד ןוא טוה
 ןא ,ןפא ךאנ ךימ טרינאיפש סאװ ,השורג יד ,ענײמ הנכש יד ןוא
 טאה ,קעװצ ןוא ןיז םוש ןא זא טסײװ טאג ןײא ןוא השוב םוש
 רתסא .טסאג ןשירפ ץימ ףיוא קילב א טפאכעג ןוא ריט יד טנפעעג
 ,לטנאמ םעד ןעמונעג ריא ײב באה׳כ ןוא ןטאב יד ןאטעגסיוא טאה
 טשינ וליפא ןוא ןעגנעהוצפיוא םיא װו טאהעג טשינ באה׳כ רעבא

 :טגאזעג באה׳כ .ןגײלוצקעװא םיא װו
 ,והובו והות זיא רימ ײב —
 .סיוא טשינ טכאמ׳ס ,ונ —־
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 ןופ עלעקנעש םעד ףיוא לטנאמ סרתםא טגײלעגקעװא גאה׳כ
 ־יב ראפ א טראשעגפארא באה׳כ .אקינאטירב אידעפאלקיצנע רעד
 ןײלא דיא .טרא רעײז ןעמונראפ טאה רתםא ןוא עפאם רעד ןופ רעכ
 טדערעג רימ ןבאה ליױו א .לוטש רעד ףיוא טצעזעגוצ ךיז באה
 ־ױנ ןיא ךעלרעפעג טרעװ׳ס זא ןופרעד ׳רעטעװ ןגעװ יוזא טאלג
 ־טנײה זא ןוא טנװא ןיא ירפ וליפא סאג ןיא ןײגוצסיורא קראי

 ?טגאזעג רתסא טאה דאנרעד .קײרטם־ײװבאם א ןרעװ ןאק ןגראמ
 סאד טלײצרעד דײא באה׳כ סאװ רשפא טקנעדעג ריא —
 ־איכיספ א וצ ןײג זומ׳כ זא ןוא טאקאװ־־ח? ןײמ ןגעװ לאמ עטצעל

 -רעטלעג־עיצאירטאפער יד בילוצ רעט
 .קנעדעג׳כ ,אי —

 ליװ׳כ סאוו סאד לײװ ,טלײצרעד ץלא טשינ טלאמעד באה׳כ ־-
 דאפנײא ,דליװ ןצנאג ןיא ןעמוקסיוא ךײא טעװ ןלײצרעד ךײא
 ןוא ךעלביולגמוא ךעלקערש ראפ ךיוא ןײלא רימ טמוק׳ס .עגושמ
 טשינ רימ טםײר ,ךירא טעב׳כ .ךײא טימ ןדער ךיא ליװ רעבירעד
 .ןעגנילק טשינ ךײא ןלאז רעטרעװ ענײמ שילרעטסיוא יװ רעביא
 ,קנארק ןיב׳כ זא ןגאז וליפא זומ׳כ ןוא ,טנוזעג ןצנאג ןיא טשינ ןיב׳כ
 .םעיצאניצולאה ןוא ןטקאפ ןשיװצ ןדײשרעטנוא ךאנ ןאק׳כ רעבא
 טכארטעג ץלא ןוא ןפאלשעג טשינ טכענ ןיב׳כ זא םיוראפ ךײא גאז׳כ
 ןיוש באה׳כ .טשינ רעדא ןלײצרעד אי ךײא לאז׳כ יצ םעד ןגעװ
 ־צעל רעד ןיא ,טנװא ןיא טנײה ראנ ,טשינ זא ןםאלשאב טאהעג
 ־ראפ טשינ ךײא ןאק׳מ ביוא זא ןלאפעגנײא רימ זיא ,טונימ רעט

 וצ ןעמעװ וצ אטשינ טפיוהרעביא זיא טלאמעד ,ךאז אזא ןעיורט
 יד ראפ שוח א טאה ריא זא םיױו ןוא קרעװ ערעײא ןעײל׳כ .חער

 -םאוו םעירעטסימ עםיורג
 ־רעביא טימ ,שינעלמאטש טימ טדערעג ץלא סאד טאה רתםא
 ײז ןענעז אד ץא ,טלכײמשעג עריא ןגיוא יד ןבאה אד .ןשינעםײר
 ־ןאטעג גאז א באה׳כ .קידנעשזדנאלב ןוא קירעיורט־ףיט ןראװעג

 .ןלײצרעד ץלא רימ טנאק ריא —
 .עגושמ ןיב׳כ זא ןסילשאב ךײלג טעװ ריא .ארומ באה׳כ —

62 



 ןװיו׳א ןרעטביה ןופ תוישעמ

 .טשינ זא ךײא רעװש׳ב —
 .פייל עטשרעטגוא יד ןאטעג םיב א טאה רתםא

 יז טאה — זרעלטיה ןעזעג באה׳כ זא ׳ןםיװ טלאז ריא —
 .טגאזעג

 קיטש א ןאטעג ךימ טאה׳ם .ךעלמײהמוא ןראװעג רימ זיא׳ם
 .זדלאה ןיא

 ?װו ?ןעװ —
 באה׳כ דלאביװ רעבא :ןקארשרעד ךיז ט׳ריא !ריא טעז ,ונ —
 ראי ײװצ טימ םע זיא ןעשעג .ןדער ןיוש ךיא זומ ׳ןביוהעגנא

 .ײװדארב ףיוא אד םיא ךיא באה ןעזעג ןוא קירוצ
 ? םאג ןיא —

 .עירעטעפאק רעד ןיא —
 ליונק יד ןעגנילשפארא טוװרפעג ןוא ליױו א ןגיװשעג באה׳כ

 .לגר׳אג ןיא טלעטשעג רימ ךיז טאה םאװ
 ־םיורא ךיא כאה — םיא וצ ךעלנע זיא םאװ ץימע אמתםמ —

 .לוק טעשודעגוצ א טימ טדערעג
 ןיב׳כ זא ,ךיוא םײװ׳כ .ןגאז םאד טעװ ריא טםוװעג באה׳כ —
 טגאזעגוצ רימ ט׳ריא רעבא .ענעגושמ א ןגיוא ערעײא ןיא ןיוש
 ןעװעג זיא׳ם זא רשפא טקנעדעג ריא .ןרעהםיוא ךימ ט׳ריא זא

 .עירעטעפאק רעד ןיא הפרש א
 .םיװעג ,אי —

 רימ טביולג ריא דלאביװ .טימרעד ןאט וצ טאה הפרש יד —
 םאװ וצ ,קנארק שיכיםפ ןגיוא ערעײא ןיא ןיב׳כ ןוא טשינ יװ־ײם
 ־עג טשינ טכאנ ענעי ןיב׳כ .יוזא ןעשעג זיא׳ם ?דײר עגנאל יד
 פארא ךיא ײג ,טכאנ ײב טשינ ףאלש׳כ זא ךעלנײװעג .ןפאלש
 •ךוב א רעדא גנוטײצ א ןענעײל װורפ׳כ רעדא ײט ףיוא רימ דיז ןוא
 לאז׳כ טגנאלראפ רימ ןיא טפארק א םעפע טאה טכ׳אנ ענעי רעבא
 ־פיוא טשינ טציא זיב ןאק׳כ .םאג ןיא ןײגפארא ןוא ןאטנא ךיז
 ףיוא ןריצאפש וצ ןלעופ רימ ײב טנאקעג באה׳כ יוזא יװ ןרעלק

 ײװצ םורא ןײז טזומעג טאה׳ם .טכאנ רעד ןטימ ןיא יױודארב
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 יז זיא רשפא .עירעטעפאק רעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב׳כ .ײרד רעדא
 טנארפ רעצנאג רעד ןוא ןײרא קוק׳כ זטכאנ עצנאג א ןפא לאמא
 ־אלב א ךיז טכײל קיניױועגיא רעבא ׳ןעגנאהראפ טימ ץעגנאהראפ זיא

 טלאהראפ יז ןוא ריט־ײרד רעד ךרוד ןײגנײרא וװרפ׳כ .ץיש עם
 ןםעגראפ טשינ לעװ׳כ םאװ דליב א עז ןוא ןײרא םוק׳כ .טשינ ךיז
 ןשיט עלא .טונימ רעטצעל רעד זיכ ׳ןבעל ןײמ ןופ גאט ןטצעל ןזיב
 ןיא ןאטעגנא ןעניושראפ ײז ײב ןציז׳ם ןוא טקורעגפיונוצ ןענעז
 ־נקאה טימ עלא ׳ןראטינאם רעדא םיריוטקאד יװ ׳ןעלטיק עםיױו

 טרעה ־ ךײא טעב׳כ .רעלטיה טציז ןאנביוא .ןעלברא יד ףיוא ןצײרק
 םיא לאז׳מ טנידראפ לאמ לײט ךיוא טאה רעגעגושמ א .םיוא ךימ
 ןענעז ײז .רימ ףיוא םוא טשינ ךיז ןקוק ײז ,שטײד ןדער עלא .ןרעה
 .ןדער ןא טבײה רע ןוא ליטש טרעװ׳ם .רעריפ ןטימ ןעמונראפ
 ־עג לאמ לפיװ םיא באה׳כ .םיטש ענהפרט םרעלטיה קנעדעג ךיא
 באה טדערעג טכאנ עגעי טאה רע םאװ יונעג .אידאר ןפיוא טרעה
 לאמ א טימ .עטרעוױלגראפ א ןענאטשעג ןיב׳כ .טרעהעג טשינ ךיא
 ףיוא םיר א ןאטעג ךיז ןוא טקוקעגמוא ךיז ײז ןופ רענײא טאה
 לאמ ןײק ךיא לעװ עקידעבעל א םיורא ןיב׳כ יוזא יװ .טרא ןופ
 ןבאה םירבא עלא ןוא חוכ ןצנאג ןטימ ןפאלעג ןיב׳כ .ןםיװ טשינ
 טגאזעג ךיא באה ׳םײהא ןעמוקעג ןיב׳כ ןעװ .טרעטיצעג רימ ןיא
 טפױהרעביא םיױו׳כ .ןטםאק ןפיוא טרירעג טםיב ,רתםא ?רימ וצ
 םנגראמ וצ .טכאנ עקיזאד יד טבעלעגכרוד באה׳כ יוזא יװ טשינ
 ןיב ראנ .ןטעברא ךײלג ןעגנאגעג טשינ ךיא ןיב ירפ רעד ןיא

 ־רעביא טריטםיזקע יז יצ קוק א ןבעג עירעטעפאק רעד וצ קעװא
 לפײװצ שטנעמ ןיא םיורא טפור גנובעלרעביא טראם אזא .טפיוה
 םוק׳כ .ןעמעלא טימ ץלא ןיא ןוא ץנעטםיזקע רעגעגײא ןײז ןיא
 ןעשעג זיא׳ם .טנערבעגפא טאה עירעטעפאק יד זא ןיפעג ןוא וצ
 באה׳כ זעװ •גאט ראפ אמתםמ ׳טכאנ רענעגײא רעד ןיא עקאט

 םאװ טימרעד ןאט וצ טאה׳ם זא ץעמונאב ךיא באה ןעזרעד םאד
 טלאװעג טאה ׳ןעװעג טראד זיא׳ם רעװ .טקוקעגנײרא באה ךיא
 טשינ באה׳כ .ןטקאפ ענעקורט יד ןענעז םאד .ןרופש עלא ןשיװפא
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 עשילרעטםיוא עניוזא ןטכארטוצםיוא םאװ ראפ הבים םוש ןײק
 ־םיעגושמ ןיא טציז םאװ רענעגושמ א וליפא זא ךיז טכוד רימ .ןכאז

 -תעגושמ טראם אזא ףיוא ןלאפ טשינ ןאק זיוה
 ־עג ליױו עגנאל א עדײב ןבאה רימ .ליטש ןראװעג זיא רתםא

 :טגאזעג ךיא באה ךאנרעד .ןגיװש
 .עיזיװ א טאהעג טאה ריא —
 ? עיזיװ א ריא טנײמ םאװ —

 דליב א םעפע .ןריולראפ טשינ טרעװ טײהנעגנאגראפ יד —
 רעטרעפ רעד ןיא ןעגנעה ץעגרע ןבילבעג זיא קירוצ ןראי ןופ
 .טונימ רענעי ןיא דארג ךײא וצ ןעגנאגרעד זיא ןוא עיםנעמיד

 ־עג טשינ לאמ ןײק רעלטיה טאה ,םײװ ךיא לפיװ ףיוא —
 .טאלאכ ןםײװ ןײק ןגארט

 .אי רשפא ? טםיױו רעװ —
 ענעי דארג טנערבעגפא עירעטעפאק יד טאה םאװ ראפ —

 ? טכאנ
 .עיזיװ יד ךײא ןיא ןפורעגםיורא רעײפ םאד טאה רשפא —
 ־עגראפ רימ באה׳כ .רעײפ םוש ןײק ןעװעג טשינ זיא׳ם —
 רעד זיא םאװ .רעפטנע ןא םעפע ןעניפעג טעװ ריא זא טלעטש
 טאלג רעדא עיצאניצולאה רעדא עיזיװ טגאז׳מ יצ דישרעטנוא
 עיזיװ א טציא ךיא באה ׳עיזיװ א ןעװעג זיא םאד ביוא ?עגושמ

 .בוטש ןיא ךײא ׳ײב ץיז׳כ זא
 ־טיה וליפא ביוא .שרעדנא םעפע ןײז טנאקעג טשינ טאה׳ם —
 טשינ רע טלאװ ׳עקירעמא ןיא ןענופעג ךיז ןוא טבעלעג טלאװ רעל
 ׳בגא .ײװדארב ףיוא עירעטעפאק א ןיא ןעגנוציז ןײק ןטלאהעגפא

 .דיי א וצ טרעהעג עירעטעפאק יד
 .ךײא טציא עז׳כ יװ ןעזעג םיא באה׳כ —

 .טײצ רעד ןיא קירוצ ףיוא קילב א ןאטעג טאה ריא —
 ןײק טשינ ןא טלאמעד ןופ באה׳כ רעבא ׳יוזא ץיז לאז ׳ונ —
 רימ זיא׳ם ביוא .ןגעװרעד ןטכארטניירא ןײא ןיא ןטלאה זומ׳כ .ור

 .תעגושמ וצ ןבײרט ךימ םאד טעװ ,עגושמ ןרעװ וצ טרעשאב
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 ןעגנורפשעגפיוא ןיב׳כ ןוא ןעגנולקעג טאה ןאפעלעט רעד
 ןעװעג זיא׳ס .טרעטיצעגפיוא ךיוא טאה רתםא .רעטלפאצראפ א
 ־ טגאזעג ןוא לוטש רעד וצ טרעקעגמוא ךיז באה׳כ .רעמונ רעשלאפ א
 טאה טאקאװדא רעײא םאװ רעטאיכיספ םעד טימ זיא םאװ —
 יד ןגירק ט׳ריא ןוא םיא סע טלײצרעד זםיא וצ טקישעג ךײא

 .עיצאםגעפמאק עלופ

 .דשח טימ ׳ךעלדנײרפמוא ,םורק טקוקעגגא ךימ טאה רתסא
 ךאנ ךיא ןיב קירעדינ יוזא .טנײמ ריא סאװ ײטשראפ׳כ —

 ...ןלאפעג טשינ

.5 

 .ןריגאפעלעט רעדיװ טשינ רימ לאז רתסא טאהעג ארומ באה׳כ
 ןכאװ רעבא .רעמונ־ןאפעלעט ןײמ ןטײב וצ טנאלפעג וליפא באה׳כ
 ןיב׳כ .טרעהעג טשינ ריא ןופ באה׳כ ןוא ,םישדח ,רעבירא ןעגעז
 ןיא ןפארטעג טשינ יז באה׳כ .עירעטעפאק רעד ןיא ןעגנאגעג טשינ
 רעד םעפע טײגרעד יוזא יװ .ריא ןגעװ טכארטעג טפא באה׳כ .םאג
 ךראמ לםיב םעד ןיא פא ךיז טוט םאװ ?ןראמשאק עניוזא וצ חומ
 םעפע זא ןבאה ךיא ןאק עיטנאראג אראפ םאװ ?לדײש ןרעטניה
 ןעגנורדעג זיא ןענאװ ןופ ןוא ? רימ טימ ןריסאפ טשינ טעװ םכעלנע
 אזא ףיוא ןקידנעראפ טשינ טעװ ןימ עכעלשטנעמ עצנאג םאד זא
 רעד זא עײדיא רעד טימ טליפשעג גגאל ןיוש ךימ באה׳כ ? רעגײטש
 םעד טימ ןעמאזוצ .עינערפאזיכם ןופ טדײל שטנעמ ןימ רעצנאג
 .סנעיפאס אמאה ןופ טײקכעלנעזרעפ יד ןטלאפשעג ךיז טאה םאטא
 ־כיר רעקינײװ־רעמ תוחמ יד ךאנ ןטעברא קיגכעט וצ טמוק׳ס ןעװ
 ־עגעד יד ןביו,דעגנא ךיז טאה ןטיבעג ערעדגא עלא ףיוא רעבא ,קיט
 יד ,ןטסישאפ יד ,ןטסינומאק יד ־עגושמ עלא ןענעז ײז .עיצארעג
 ־טםײג יד ,רעלאמ יד ,רעבײרש יד — עיטארקאמעד ןופ רעקידערפ
 ־רעדגאגאפ יד ןעמוק טעװ טײצ רעד טימ ...ןטסיאעטא יד ,עכעל

 עשירטקעלע יד .ןלאפגײא ןלעוו רעזײה .קינכעט רעד ןופ גנולאפ
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 ןלעװ ןלארענעג יד .עדטקעלע ןריצודארפ ןרעהפיוא ןלעװ םעיצנאטה
 ־רעלא .גנורעקלעפאב רענעגײא רעד ףיוא םעבמאב עשימאטא ןפראװ
 ־סיוא ןוא ןסאג יד רעביא ןפיול ןלעװ ןרענאיצולאװער ןטראם ײל
 טעװ ןבײהנא זא טרעלקעג טפא באה׳כ .ןעגנוזאל ענעגושמ ןעײרש
 םינמיס עלא ןיוש טאה טאטש עקיזאד יד .קראי־וינ ןיא םע ךיז

 ...ןיזנאװ ןופ עילאפארטעמ א ןופ
 ץלא טפאכעגמורא טשינ טאה תעגושמ סאד גנאל יװ רעבא הנ
 ןיא ןעװעג טלאװ ץלא יװ ךײלג ןעלדנאה ןעמ זומ ׳ןעמעלא ןוא
 רעטײװ באה׳כ ״.בא םלא״ ןופ פיצנירפ םרעגניהיאפ טיול ׳גנונדרא
 םוצ ןטפירקםונאמ טקישעג באה׳כ .רעצכעבײרש ענײמ ןבירשעג
 ןיא לאמ ריפ באה׳כ .ןעגנוזעלראפ ןטלאה ןראפעג ןיב׳כ .רעגעלראפ
 םעד ׳גנוריגער רעלארעדעפ רעד ראפ ןקעשט ןבירשעגסיוא ראי
 ךיא באה ןבאגםיוא עלא ךאנ ןבילבעג רימ זיא םאװ סאד .טאטש
 ןרעפיצ ראפ א טקירדעגפיוא טאה ץימע .קנאב ןיא טגײלעגנײרא
 ץימע .טגראזאב ןיב׳כ זא ןםײהעג טאה׳ס ןוא לכיב־קנאב ןײמ ףיוא
 לאנרושז א ןיא רעדא גנוטײצ א ןיא רעטרעװ טגײלעגפיונוצ טאה
 ־עג ךיז ןבאה םעיצקא עשירעבײרש ענײמ זא טײדאב טאה סאד ןוא
 ןרעװ ןעגנױמאב ענײמ עלא יװ גנוניוטש טימ ןעזעגוצ באה׳כ .ןביוה
 טלמאזעגנא ךיז ןבאה גנוניוװ ןײמ ןיא ןריפאפ יד .טניט ןוא ריפאפ
 ךימ באה׳כ .רענעקורט ץלא ןראװעג ןענעז ײז .םנפיוה עצנאג ןיא
 ןדניצנא טשינ ךיז ןלאז ײז ןקארשעג ךיז ןוא טכאנ ײב טפאכעגפיוא
 ןופ םענערים יד טכענ יד ןיא טרעהעג רדםכ באה׳כ .ןײלא ךיז ןופ
 ־ריק ,םעגאגאניס ןופ ןעגנודאלנײא ןגארקעג באה׳כ .רעשעלרעײפ יד
 ־ײל לאז ךיא טלאװעג ןבאה ײז .ןטעטיםרעוױנוא ׳ןקעטאילביב ,סעכ
 ערעײז טימ טניולאב ךימ ןבאה ײז ןוא ךעלריפאפ ענײמ ןופ ןענע
 טכאמעג ךימ טאה םאװ ריפאפ קיטש א ןגארקעג באה׳כ .ךעלריפאפ
 ענלװאט ײלרעלא ןיא ןוא םענײמ שיט־בײרש ןפיוא .ראטקאד א ראפ
 ־ײב עטרעפטנעעג־טשינ עקילאצמוא טלמאזעגנא ךיז ןבאה ןעלטכאש
 יאדװא זיא סאװ ןםיװעג ןײמ טקינײפעג ןבאה ײז ןוא ריפאפ ךעלעג

 ...ריפאפ ךיוא
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 םעגעריפאפ א ןיא ןבירשעגנא ןענעז םאװ םעטאד יד טיול יונעג
 .טםבראה רעד ,רעמוז רעד ,גנילירפ רעד ןעמוקעג זיא ראדנעלאק
 טארעפער א ןענעייל אטנאראט ןײק ןראפ טלאזעג לאמ םאד באה׳כ
 ־ײװצ רעד ןיא (זעלב רוטארעטיל) ריפאפ רעקיטש עשידײ יד ןגעװ
 לצנער ןײמ טקאפעגנא באה׳כ .טרעדנוהראי ןטגצנײג ןופ טפלעה רעט
 ײלרעלא ןופ ןריפאפ ךם א ןוא ךעלכיט־זאנ ,רעדמעה ראפ א טימ
 ־ריב א ראפ ךימ טכאמ םאװ ריפאפ קיטש א ן ליפשײב םוצ ,ןטראם
 דעלריפאפ גונעג טאהעג באה׳כ ,ןטאטש עטקינידזראפ יד ןופ רעג
 ־קאט עלא רעבא ,יםקאט א ראפ ןלאצאב וצ ענעשעק־ןזיוה רעד ןיא
 זעװעג טשיג ןענעז םאװ םיםקאט עכעלטע .טצעזאב ןעװעג ןענעז םים
 ןלעפעג טשיג ךיא ןיב .טלעטשעגפא טשינ טאלג ךיז ןבאה ןעמונראפ
 ־ןוא־אי־ןשיװצ ךיא ןיב ?ןעזעג טשינ ךימ ײז ןבאה ירעבײרט יד
 יד ןעמענ וצ ןםאלשאב באה׳כ ?הארנ וניאו האור א ןראװעג ןײג
 לאמ א טימ ןוא ײװבאם רעד וצ ןײג טזאלעג ךימ באה׳כ .יױובאם
 ראנ ,ןײלא ןעגגאגעג טשינ זיא יז .ןרתםא טקילברעד ךיא באה
 ןײמ ךאנ דלאב קירוצ ןראי טימ טנעקעג באה ךיא םאװ ןצעמע טימ
 ־עפאק א ןיא רעײגנײרא ןא ןעװעג זיא רע .עקירעמא ןײק ןעמוקגא
 ־םיורא ,שיט םײב ןציז טראד טגעלפ רע .ײװדארב־טםיא ףיוא עירעט
 טימ לשטנעמ ןײלק א ןעװעג זיא סאד .ןריקיטירק ,ןעגנונײמ ןגאז
 ןוא לגיצ ןופ רילאק םעד טאהעג ןבאה םאװ ןקאב ענעלאפעגנײא
 עײנ יד ףיוא םעכ א ןגארטעג טאה רע .ןגיוא עטלאבעגסיורא טימ
 טרעכיורעג טאה רע .עטלא יד טכאמעג־טשיגוצ טאה רע .רעבײרש
 עלעםיש םעד ןיא שא סאד ןטאשעגנײרא ןוא ןםאריפאפ עטלקיװעג
 טאהעג ןענעז ראי קילדנעצ ראפ א .ןסעגעג טאה רע ןענאװ ןופ
 יז טלאה רע .ןרתםא טימ ןעמאזוצ רע טײג לאמ א טימ ,רעבירא

 ןרתסא ןעזעג טשינ לאמ ןײק ךאנ באה׳כ .םערא ןרעטנוא וליפא
 .טוה םעײנ א ,לטנאמ םעײנ א ןגארטעג טאה יז .טוג יוזא ןעזסיוא
 טלאוועג באה׳כ .פאק ןטימ טלקאשעג ןוא רימ וצ טלכײמשעג טאה יז

 ןאק׳כ .טעפש זיא׳ם זא ןזיװעג טאה רעגײז רעד רעבא ,ןלעטשפא ךיז
 ־עג ןבאה ןשטנעמ רעטרעדגוה ,גוצלעגש םעד ןקיטעפשראפ טשיג
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 דיא באה ליױו א ךאנ .גנוזעלראפ ןײמ ףיוא אטנאראט ןיא טראװ
 באה׳כ .לארטנעם דנערג וצ ןראפעגוצ ןיב ןוא יסקאט א ןגארקעג
 ־פאלש ןײמ ןיא טעב סאד .ןאב ןיא ןגײטשוצנײא ןזיװאב םיוק
 ־עגפיוא ,ןאטעגסיוא ךימ באה׳כ .טעבעג ןעװעג ןיוש זיא רעמיצ

 .ןפאלש טגײלעג ךיז ןוא םישובלמ עגײמ ןעגנאה
 םינפא טאה׳מ .טקעװעגפיוא ךימ ךיא באה טבאנ רעד ןטימ ןיא
 ץעז א ןאטעג טאה ןאגאװ ןײמ לײװ ןענאגאװ יד טלעטשעגרעביא
 באה׳כ .רעגעלעג ןופ ןלאפעגפארא טשיג רעיש ןיב׳כ ןוא םעפע ןיא
 טסײה׳ס יװ ןענאמרעד ךימ טוװרפעג ןוא ןפאלש טנאקעג טשינ רעמ
 באה׳כ ראנ ׳ןרתסא טימ ןעזעג באה׳כ םאװ לשטנעמ עקיזאד סאד
 באה דאז ןײא .ןעמאנ ןײז ןענאמרעד טנאקעג טשינ ןפוא־םושב ךימ
 ׳קירוצ ראי קיםײרד טימ ,טלאמעד ןיוש זיא רע ־ טקנעדעג אי ךיא
 ־עמא ןײק ןעמוקעג טאהעג זיא רע .ןאמרעגנױ ןײק ןעװעג טשינ
 רע .ןליופ ןיא עיצולאװער רעד ךאנ דלאב ,1905 ןיא ךאנ עקיר
 ,רעוט א ןופ שזאטס א טאהעג םײה רעטלא רעד ןיא ךאנ טאה
 ־וקעגםיוא זיא ןובשח ןײמ טיול ?ןײז רע ןאק טלא יװ .רענדער א

 עצנאג רשפא רעדא רעקיצכא עפיט יד ןיא ןיוש זיא רע זא ןעמ
 ןטלא אזא טימ ןרבח ךיז לאז רתסא זא טלאמעג םאד זיא .קיצנײנ
 סאװ .טלא ןעזעגסיוא טשינ טנװא ןקיטנײה רעבא טאה רע ?ןאמ

 ץלא ,טלבירגעג ךימ ןוא רעטצניפ רעד ןיא ןגעלעג ןיב׳כ רעגנעל
 ײב טנײה שינעגעגאב יד ןעמוקעגראפ רימ זיא רעשילרעטםיוא
 ץעגרע באה׳כ זא ןזײװםיוא ןעמונעג וליפא ךיז טאה רימ .טכאנ
 םורא ךיז ןעײרד .ןבראטשעג זיא רענעי זא גנוטײצ א ןיא טנעײלעג

 ןיוש זיא רתםא זא ןםײהעג טלאװ םאד ?ײװדארב ףיוא םיתמ
 ןפאלש טנאקעג טשיג רעמ באה׳כ .עקידעבעל יד ןשיװצ טשינ ךיוא
 דימ באה׳כ .רעטצנעפ םעד ןופ טעלאר םעד ןביוהעגרעטנוא ןוא
 ־עג א .עצראװש א — טכאנ רעד וצ טקוקעגסיורא ןוא טצעזעגפיוא
 ןפאלעגטימ ןענעז למיה ןיא ןרעטש ראפ א .הנבל א ןא ,עטכיד
 ןופ .ןדנװושראפ ײז ןענעז ךאנרעד .סגעװ קיטש א גוצ םעד טימ

 ־עג ,םינפא ,טאה׳מ װו קירבאפ א ןטכיולעגפיוא טאה לאמ וצ לאמ
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 ־ימםנארט ׳רעדער יד ןעזרעד באה׳כ .טכאנ רעד ןטימ ןיא טעברא
 ,טײװ ץעגרע .ןעמאנ רעײז טשינ םייװ׳כ םאװ ןענישאמ ןוא ,םעים

 ־טכיול א לײװ א ףיוא טאה ,שינרעטצניפ רעטכידעג רעד ןיא
 ־אב דיז טאה ןרעטש רעדנא ןא .ראב א ןופ דליש־אענ רעד ןאטעג
 ־מוא ןראװעג רימ זיא׳ם .ןאב יד ןפאלעגכאנ ךיוא זיא רע ןוא ןזיװ
 ־כלימ ןטימ ןיא ץעגרע ןענופעג ךיז באה׳כ .רעװש ןוא ךעלמײה
 באה׳כ ,םקא ריא םורא דרע רעד טימ טײרדעג ךימ באה׳כ .געװ
 טימ טגעװאב ךימ באה׳כ .ןוז רעד םורא דרע רעד טימ טזײרקעג
 באה׳כ םאװ עיצאלעטםנאק א ןופ גנוטכיר רעד ןיא ץעגרע ןוז רעד
 ןײק אטשינ זיא׳ם רעדא ? טיוט ןײק אטשינ זיא .ןעמאנ ריא ןםעגראפ

 ...? ןבעל

 ־רעד רימ טאה רתםא םאװ םעד ןגעװ ןטכארט ןעמונעג באה׳כ
 יז תעשב .עירעטעפאק רעד ןיא ןרעלטיה ןעזעג טאה יז זא טלײצ
 רעכעלקערש א ןעמוקעגראפ רימ םאד זיא טלײצרעד רימ םע טאה
 ־וטים יד ןצאשרעביא יװ ןעמונעג ךיא באה טציא רעבא .ןיזמוא
 ״ןעמראפ־םגנױושנא״ יװ רעמ טשינ ןענעז םיור ןוא טײצ ביוא .עיצא
 ןענעז טעטילאזיוק ,טעטיטנאװק ,טעטילאװק ןוא ,ײז טפור טנאק יװ
 עקאט לאז םאװ ראפ .טלאמעג ץלא זיא ,ןעקנעד ןופ םעיראגעטאק
 ־אק א ןיא םיצאנ ענײז טימ גנוטאראב ןײק ןטלאהפא טשינ רעלטיה
 ־עגושמ ןײק יװ טדערעג טשינ טאה רתםא ד יױודארב ףיוא עירעטעפ
 עשילמיה יד םאװ טײקכעלקריװ קיטש א ןעזרעד טאהעג טאה יז .ענ
 ףיוא טאה רתםא .ןעז יז לאז׳מ וצ טשינ ךעלנײװעג טמןל רוזנעצ
 .ןענעמאנעפ יד ןופ גנאהראפ םעד רעטניה קילב א טפאכעג עגר א

 ־םיוא טשינ באה׳כ םאװ ראפ ןאטעג גנאב טציא רימ טאה׳ם
 ...ןטײהלצנײא קיק ריא ײב טגערפעג

 ןטכארטוצנײרא טײצ קיניױו טאהעג ךיא באה אטנאראט ןיא
 ,קראי־ױנ ןײק טרעקעגמוא ךימ באה׳כ ןעװ רעבא .םינינע יד ןיא

 עטאוױרפ טראם א ןריפוצכרוד עירעטעפאק רעד ןיא קעװא ךיא ןיב
 באה׳כ םאװ שטנעמ ןײא זיולב ןפארטעג טראד באה׳כ .גנושראפםיוא

70 



 ןוױוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 ןבעגעגפיוא ןוא םרוקיפא ןא ןראװעג זיא סאװ בר א ־טנעקעג
 !טגערפעג טאה רע .ןרתסא ןגעװ טגערפעג םיא באה׳כ .תונבר׳ם

 ?ןעמוקנײרא אד טגעלפ םאװ עלעבײװ ענײש םאד —
 .א־י —

 .דראמטםבלעז ןעגנאגאב זיא יז זא טרעהעג באה׳כ —
 ן חו ? ןעװ —

 רעבלעז רעד ןגעװ טשינ רימ ןדער רשפא .טשינ סײװ׳כ —
 .ןאזרעפ

 ,ןעגנורעדליש ןײק ,ןשינעגערפםיוא ןײק ןפלאהעג טשינ ןבאה׳ם
 טגעלפ םאװ יורפ עגנױ א םעפע .טמיטשאבמוא ןבילבעג זיא ץלא
 .קע זא טכאמעג ןוא זאג מעד טנפעעג ןבאה לאז ,ןעמוקנײרא אד
 יד טשינ ,ןעמאנ םעד טשינ טקנעדעג טשינ טאה בר רענעזעװעג רעד

 .עטאד
 ףיוא ןםיװ ל׳כיא זיב ןעור וצ טשינ ןםאלשאב טאהעג באה׳כ

 ךבלאה םענעי טימ ךיוא ןוא ןרתםא טימ ןעשעג זיא׳ס םאװ רעכיז
 ־דארב טםיא ןופ טקנעדעג באה׳כ םאװ רעוט־ײטראפ־ןבלאה־רעבײרש
 ־עפאק יד .ןעמונראפ רעמ ןוא רעמ ץלא ןראװעג ןיב׳כ רעבא .יױו
 ןענעז ןראי .ןטיבעג ךיז טאה טנגעג יד .טכאמראפ ךיז טאה עירעט
 ךיז ןעײרד םיתמ ,אי .ןפארטעג טשינ ןרתםא רעמ באה׳כ ןוא רעבירא
 דארג ןבילקעגפא רתסא טאה םאװ ראפ רעבא .ײװדארב ףיוא םורא
 ןשיװצ האיצמ ערעםערג א ןגירק טנאקעג טלאװ יז ? תמ ןקיזאד םעד

 ...עקידעבעל יד
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 אזימרוה ןוא עלעבײט

.1 

 טניוװעג טאה ׳ןילבול ןופ טײװ טשינ ׳קינשאל טאטש רעד ןיא
 ראפ יד .עלעבײט ■— יז ,ןתנ םײח ןםײהעג טאה רע •קלאפראפ א
 ןעװעג טשינ זיא ןתנ םײח ׳ראװצ .רעדניק ןײק טאהעג טשינ ןבאה
 ןריובעג טאה עלעבײט .ןירעטכארטמוא ןײק עלעבײט ןוא רקע ןײק
 ־עג ןענעז יירד עלא רעבא ׳ךעלדײמ ײװצ ןוא לגיי א ןאמ ריא
 ךאלראש ןופ םנײא ־טםוהלקאק ןופ םנײא ,טײהרענײלק ןבראטש
 ־ראפ טכארט םעלעבײט ךיז טאה ךאנרעד .טירעטפיד ןופ םנײא ןוא
 .רעכעטײרק ,ןכורפש ,תוכרב ןײק ןפלאהעג טשינ ןבאה׳ם ןוא ןםאלש
 טדײשעגפא ךיז טאה רע .שורפ א ןראװעג ןתנ םײח זיא רעצ ןופ
 ןפאלשעג טשינ רעמ זיא ןוא שײלפ ןםע טרעהעגפיוא ,ביױו ןופ
 .קנאב רעד ףיוא שרדמה־תיב ןיא ראנ ,רדח־ףאלש ןיא ביױו ןטימ
 םארק־טינש א עמאמ־עטאט ןופ טנשריעג טאהעג טאה עלעבײט
 רעש א ,םטכער לײא ןא טימ גאט ןצנאג א ןםעזעג טראד זיא יז ןוא
 ןעװעג זיא ןתנ םײח רעד .טנראפ ןופ שמוח־שטײט א ןוא םקניל
 לדרעב קיציפש א ןוא ןגיוא עצראװש טימ ,רעראד א ,רעכיוה א
 ןופ םש א טימ ,ךיז ןיא רעגעםאלשעגנײא ןא עבטב — ןילק א יװ
 ןעװעג זיא עלעבײט .הרושכ ןעגגאגעג זיא ץלא ןעװ וליפא קורמ א
 יװ .םינפ קיכעלײק א ןוא ןגיוא עיולב טימ ,עלעה א ,עגײלק א
 ףיוא ןזיױואב ץלא ךאנ ךיז טגעלפ ,טפארטשעג יז טאה טאג ליוװ
 טלעטשעגקעװא ךיז ןבאה ןקאב יד ןיא ןוא לכײמש א ןפיל עריא
 ןופ ,ןכאק וצ ןעמעװ ראפ טאהעג טשינ רעמ טאה יז .ךעלעבירג־ןח
 רעדא ,װױוא ןיא רעײפ ןדנוצעגנא גאט ןדעי יז טאה ןגעװטםעד
 רעדא ,לכיאי א ,ץירג א ךיז ראפ ןטאזעגפיוא ,םופײרד םעד רעטגוא
 ראג רעדא ,לבײל א ,קאז א טקירטשעג ךיוא טאה יז .טשראב א
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 וצ טײהניוװעג ריא ןעװעג טשינ זיא׳ם .עװנאק ףיוא טײנעגסיוא
 .ץעגערג א ןא ןרעטיב וצ ןוא ךיז ןעלבירג

 מעד קאז א ןיא טגײלעגנײרא ןתנ םײח טאה גאט א םענײא ןיא
 ןופ קעװא זיא ןוא טיורב ןבאל א ,שעװ לםיב א ,ןיליפת־מא־תילט
 ־טנעעג טאה רע ןוא טײג רע װו טגערפעג םיא ןבאה םינכש יד .זיוה

 .ןגארט ךימ ןלעװ ןגיוא יד װו :טרעפ
 זיא ןאמ רעד זא ״דרושב יד ןעלעבײט ןגאזנא ןעמוקעג זיא׳מ
 ׳ןגאיוצכאנ םיא טעפש וצ ןעװעג ןיוש זיא׳ס רעבא ,קעװא ריא ןופ
 ־עפש ךיז טאה׳מ .םארפ רעד טימ ךײט םעד דעבירא טאהעג זיא רע
 עלעבייט .ןילבול ןײק רופ א ןעגנודעג טאה רע זא ,טםװורעד רעט
 ןוא ןאמ רעד טשינ רעבא ,ןכוז םיא חילש א טקישעגםיורא טאה

 ןוא ײרד וצ זיא עלעבײט .טרעקעגמוא ךיז ןבאה חילש רעד טשינ
 .הנוגע ןא ןבילבעג ראי קיםײרד

 טשינ רעמ טאה יז זא ןעמונאב עלעבײט טאה ןכוז טײצ א ךאג
 ,רעדניק יד ײם ןעמונעגוצ טאהעג ריא טאה טאג ,ןפאה וצ סאװ ףיוא
 .ןבאה הנותח טראטעג טשיג לאמ ץיק רעמ טאה יז .ןאמ םעד ײם
 טאהעג טאה יז .ןײלא ןבעל טזומעג עלעבײט טאה ןא טציא ןופ
 ־ײרג יז ןבאה טײלטאטש יד .טפאשטריװ ריא ,םארק ריא ,זיוה ריא
 ־ראהטוג א ,עליטש א ןעװעג זיא עלעבײט ליױו טרעיודאב ךעל
 :ענעגײא סאד טהנעטעג ןבאה עלא .לדנאה ןיא עכעלרע ןא ,עקיצ
 ־ראפ ןענעז ןגעװ םטאג רעבא זףארטש אזא ריא טמוק םאװ ראפ

 ;ןליוה
 רעטלע ריא ןיא ךעלביױו עכעלטע טאהעג טאה עלעבײט יד

 ײב .ןטײצ עשלדײמ יד ןופ ךאנ טרבחעג ײז טימ ךיז טאה יז סאװ
 ןיא רעבא ,פעט עריא טימ ןעמונראפ עטםאבעלאב עדעי זיא גאט
 .ןעגנערבראפ ריא וצ ןעמוק םעטרבח םעלעבײט לאמ א ןגעלפ טנװא
 טאה׳מ ,קנאב רעד ףיוא ןםיורד ןיא ןםעזעג עלא ןענעז רעמוז ןיא

 .תױשעמ טלייצרעד ךיז ןוא טסעומשעג
 זיא טאטש ןיא ןעװ ״דנבל א ןא טנװא־רעמוז א ןיא לאמ ןײא
 עריא טימ ןםעזעג עלעבייט זיא ,םירצמ ןיא יװ רעטצניפ ןעװעג
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 ־השעמ א ןופ השעמ א טלײצרעד ײז טאה עלעבײט ןוא םנילעזעג
 ןופ עטכישעג א :רעגערטנקאפ א ײב טפיוקעג טאה יז םאוו לכיב
 ןוא ןטפאהאב ריא וצ ךיז טאה דש א םאװ רעטכאט רעשידיי א
 ־עגרעביא טאה עלעבײט .ביױו א טימ ןאמ א יװ ריא טימ טעעלעג
 יוזא ןראװעג ןענעז ךעלביױו יד .םיטרפ עלא טימ ףארט םעד ןבעג
 טקירדעגוצ ךיז ׳טנעה יד ײב ןעמונעגנא ךיז ןבאה ײז זא ןקארשרעד
 רעטכעלעג א טימ טכאלעג ,ןגיפשעגםיוא ,רערעדנא רעד וצ ענײא

 ;ןאטעג גערפ א טאה ענײא .דחפ ןופ טמוק םאװ
 ? עימק א טימ ןבירטראפ טשינ םיא יז טאה םאװ ראפ —

 עלעבײט טאה — עימק א ראפ ךיז טקערש דש רעדעי טשינ —
 .טרעפטנעעג

 1 םש לעב ןײק וצ ןראפעג טשינ יז זיא םאװ ראפ —
 ,דום םעד ןקעלפטנא טעװ יז ביוא זא ,טנראװעג יז טאה רע —

 .ןגרעװרעד יז רע טעװ

 ערעדנא ןא טאה — ןײג וצ םײהא ןבאה טכראפ ןיוש ל׳כיא —
 .טגאזעג

 .טםײרטעג יז עטירד יד טאה — ןריפוצ ךיד ל׳כיא —

 ךיז טאה םאװ רעפלעב א ,ןנחלא ןעגנאגעגײבראפ זיא דארג
 ןא ןםעזעג ראי ףניפ ןיוש זיא םאװ ןוא ןחדב א ףיוא ןטינשעג
 ,ץל א ,ןיושראפ ןגנירג א ראפ ןעמאנ א טאהעג טאה ןנחלא .ןמלא
 טירט עליטש טימ ןעגנאגעג זיא רע .לםעלש טײרדעגרעביא ןא
 ךיש יד ןופ ןליוז יד ןבירעגםיוא טאהעג םיא ךיז ןבאה׳ם לײװ
 טרעהעג טאה רע ןעװ .םיפ עםעװראב יד ףיוא ןטערטעג טאה רע ןוא
 .טשיולעג ,טלעטשעגפא ךיז רע טאה ,השעמ יד ןלײצרעד ןעלעבײט
 יוזא ךיז ןבאה ךעלבײװ יד ןוא טכידעג יוזא ןעװעג זיא תוכשח םאד

 טשינ ןבאה ײז זא ,שינעפיולראפ ןשילאהעג םעד ןיא ןאטעגנײרא
 ־לעב א ,רענעםאלעגםיוא ןא ןעװעג זיא ןנחלא רעד .טכא ןײק טגײלעג
 זיא׳ם .ןצנוק עשלזײא־רומח ןוא עקיטםילרעטניה טימ לופ ״דװאת

 .ןאלפ רעשירעליוװ א ןלאפעגנײא ךײלג םיא
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 טײהרעליטש ןנחלא זיא ,קעװא ןענעז ךעלבײװ יד יװ םעד ךאנ
 ־ניה טקעטשראפ טראד ךיז טאה רע .ףיוה ןיא ןעלעבײט וצ ןײרא
 רעטצנעפ ןכרוד ןעזעג טאה רע ןעװ .טרעיולעג ןוא םיוב א רעט
 טשעלראפ ןוא טעב ןיא ךיז טגײל עלעבײט יװ בוטשפאלש ןופ

 ןיא טעבנגעגנײרא טירט עליטש טימ ךיז רע טאה ,טכיל םאד
 טאה׳ם לײװ ,ריט יד טלטײקראפ טשינ טאה עלעבײט .הריד ריא
 רעטשרעדאפ דעד ןיא .הבנג ןײק ןפארטעג טשינ םוקמ םעד ןיא
 ,ןרעדולפ יד ,קאדרעםבײל םעד ,קאר םעד ןאטעגםיוא רע טאה בוטש
 רעגניפ ןציפש יד ףיוא רע טאה ךאנרעד .טעקאנ־רעטומ ןבילבעג
 ־עג ןיוש טאה עלעבײט .רעגעלעג םעלעבײט וצ טרעטנענרעד ךיז

 רעד ןיא טקילברעד יז טאה לאמ א טימ .ןפאלשנײא םײב ןטלאה
 ־עגנא יז טאה טםגנא אזא .טלאטשעג א ןופ ןכײצפא ןא רעטצניפ

 .ןעײרש טנאקעג טשינ טאה יז זא ןעמונ
 ןוא עטרעטיצרעד א טגערפעג יז טאה — ? םאד זיא רעװ —

 * םיטש רענעמונאב א טימ חער ןעמונעג טאה ןנחלא
 ,לוק ןײד ןביוהפיוא טםעװ וד ביוא ,טשינ ײרש ,עלעבײט —
 םאװ דש רעד ,אזימרוה ןיב ךיא .ןעגנערבמוא ךײלג ךיד ךיא לעװ
 עדליװ ןוא ןרענוד ,לגאה ,ןגער ,שינרעטצניפ רעביא ןגאז וצ טאה
 ענעי טזיופשטנא טאה םאװ לבחמ רענעגײא רעד ןיב ךיא .תױח
 וד תמחמ ןוא ןכארפשעג טנײה וטםאה ריא מפ םאװ ,יורפגנױ
 טנורגפא ןופ ךיא באה ,םעט ליפ טימ ךאז יד ןבעגעגרעביא טםאה
 ןײד וצ טםול ןגארקעג ןוא דײר ענײד וצ רעיוא ןא טגיונעגנא
 ךיז ןגאז סאװ ענעי לײװ ,ןקינעפשרעדיװ טשינ רימ װתפ .בייל

 ,ךשוח ירה יד רעטניה קעװא ךיא פעלש ,ןליװ ןײמ ןאט וצ פא
 יפ ,טשינ ןעײג ןשטנעמ װו שינעטסיװ א ןיא ,ריעש גראב םוצ
 ךיא ןוא ,רעפוק זיא למיה רעד ,ןױיא זיא דרע יד ,טשינ טערט

 ,ןעגנאלש ןשיװצ ,רעייפ ןיא ןוא רענרעד ןיא טראד ײז רעגלאװ
 ףיוא ןבירעצ טרעװ מיב רעדעי ױב םרעטאנרעפיפ מא ןשידקע
 ־ראפ .היתחת לואש ןיא קיבײא ףיוא חיולראפ ןרעװ ײז ןוא ביוטש
 טשינ ראה ןײק ריד טעװ ,גנאלראפ ןײמ ןאט טסעװ וד ביוא ,טרעק

76 



 ןװיוא ןרעטניה ןופ תױשעמ

 דיד טםעװ וד װו החלצה ןקיש ריד לעװ ךיא ןוא טמירקעג ןרעװ
 .״ןדנעװ ןוא ןרעק

 ־עג יז זיא ,רעטרעװ עקיזאד יד טרעהעג טאה עלעבײט ןעװ
 טאה טםורב רעד ןיא ץראה םאד .טכאממוא ןיא יװ ןגיל ןבילב
 זיא׳ם זא טנײמעג טאה יז .טלעטשעגפא ךיז ןוא לפאצ א ןאטעג
 ־עג ןוא טקראטשעג ךיז יז טאה לײװ א ךאנ .ףום ריא ןעמוקעג

 !טלמרומ
 .שיא תשא ןא ןיב ךיא ז רימ ןופ וטםליװ םאװ —

 ןײז דאנ ןגיולפעגכאנ ןײלא ןיב ךיא .טיוט זיא ןאמ ןײד —
 ,ראװצ — .פיורא ךיוב ןופ טמורבעג רעפלעב רעד טאה — היװל
 לײװ ,ןדניבפיוא ךיד ןוא ןגאז תודע בר םוצ ןעמוק טשינ ןאק ךיא
 ־רעביא טשינ ךיוא ראט ךיא .טביולגאב טשינ ןענעז טײל ערעזדנוא
 ראפ ײשפא באה ךיא לײװ בוטש־ןיד־תיב ןופ לעװש יד ןטערט
 ןבראטשעג זיא ןאמ ןײד .ןגײל טשינ וט ךיא רעבא .הרות־רפם רעד
 .זאנ זײז טרעצראפ ןיוש ןבאה םערעװ יד ןוא גנאגרעטנוא ןא ןיא
 ,רימ טימ ןראפ ךיוא ךיז וטםגעמ ,טבעלעג טלאװ רע ןעװ וליפא

 ...ךורע ןחלוש ןופ םיניד יד לח טשינ ןענעז זדנוא ףיוא לײװ
 ,דײר ערעדנא ךאנ טכארבעגםיורא טאה רעפלעב רעד אזימרוה
 ,םיכאלמ ןופ ןעמענ יד ןפורעגנא טאה רע ,עקידעקערש ײם ,עםיז ײם
 גינעק רעד ,יאדמשא זא ןריוװשעג טאה רע ,ןריפמאװ ,םעראמ ,םידש
 ןופ ןיגינעק יד ,תיליל זא ןוא רעטעפ־ףיטש ןײז זיא ,םידש יד ןופ
 ןוא ,םופ ןײא ףיוא ,ןאזימרוה ,םיא ראפ טצנאט ,עטוג־טשינ יד
 ײב רעדניק טעבנג םאװ עכידש יד ,אתביש .ןטײקילעפעג םיא טוט
 םונהיג ןופ ןוױוא ןיא ךעלכיק־ןאמ םיא ראפ טקאב ,םניראטעפמיק
 עצראװש ןוא םרעכאמ־ףושיכ ןופ םטעפ םעד טימ ײז טצלעמשאב ןוא
 םילשמ עקיצריװ עניוזא טימ ןוא גנאל יוזא טדערעג טאה רע .טניה
 ריא ןיא ןעלכײמש טזומעג טאה עלעבײט זא ,ךעלטרעװכײלג ןוא
 ,ןעלעבײט ,יז טאה רע זא ןבעגעגוצ טאה אזימרוה .שינעגנערדאב
 ןוא רעדײלק יד טנאמרעד ריא טאה רע .טײצ עגנאל א ןיוש ביל
 טאה רע ;ןראיאראפ ןוא ראי־ײה ןגארטעג טאה יז םאװ ,םעבוש
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 ,גײט ןטענק םײב טכארטעג טאה יז סאװ תובשחמ יד ןפארטעג
 ־ראװ א ןבעגעג ריא טאה רע .טירטפא ןיא ׳דאב ןיא ׳טנלאשט ןלעטש
 ףיוא ןכײצ ןעיולב א טימ ןענאטשעגפיוא יז זיא טלמונא זא ןכײצ
 רעד ןיא .פונקנטיוט א זיא םאד זא טנײמעג טאה יז .טסורב רעד
 לײװ א ךאנ .ןצפעל סאזימרוה ׳ענײז ןופ ,שוק א ןעװעג סע זיא ראװ
 טאה רע ןוא רעגעלעג ןפיוא ןעלעבײט וצ ףיורא דש רעד זיא
 זא ,ןאטעג ןסיװ וצ ריא טאה רע .טרעגאב טאה רע סאװ ןאטעג
 רעד ןיא לאמ יױוצ ןכוזאב יז רע טעװ רעטײװ ןוא ןא טנײה ןופ
 טײל ענעי ןבאה טלאמעד סאװ סטכאנ־וצ־תבש ןוא ךאװטימ ,ךאװ
 ־פיוא ןצעמע טעװ יז ביוא זא טנראװעג יז רע טאה ײברעד .הטילש
 עטסדנימ יד ןבעג רעדא ןעמוקעג טנאה וצ ריא זיא׳ם םאװ ןקעד
 יד ןסײרםיורא ריא :המקנ ןעמענ ריא ןיא רע טעװ ,שינערעהוצנא
 רע .לפאנ םעד ןםײבםיוא ,ןגיוא יד ןכעטשםיוא ,ןבראש ןופ ראה
 ,טיוק זיא טיורב םאד װו ןשינעטסיװ ןיא ןפראװראפ ךיוא יז טעװ
 ־ײװ יד טכאנ ןוא גאט טראד טרעה׳מ ןוא טולב — רעםאװ םאד
 ןרעװש לאז יז ןעלעבײט ןליופאב טאה רע .תװמלצ ןופ ןעײרשעג
 םוצ זיב דוס םעד ןטיה טעװ יז זא רעטומ ריא ןופ ץיבעג םײב
 ןײק ריא ראפ אטשינ זיא׳ס זא ןעמונאב טאה עלעבײט .גאט ןטצעל
 ןאטעג ןוא ןריוװשעג ,ךיד םײב ןעמונעגנא םיא טאה יז .גנונירטנא

 .ןטאבעג טאה רעײהעגמוא רעד סאװ ץלא
 ליוװ יװ ןוא טשוקעג גנאל יז רע טאה קעװא זיא אזימרוה רעדײא
 טשוקעגקירוצ םיא עלעבײט טאה ,ליבםנאמ א טשינ ,דש א זיא׳ם
 ,קיזמ א ראפ טיול תמחמ ,ןרערט עריא טימ דראב ןײז טצענאב ןוא

 ...טוג ריא טימ ןעגנאגאב ךיז רע זיא
 ןוא ןצכולש ןעמונעג עלעבײט טאה ,קעװא זיא אזימרוה ןעװ

 .ץארפש־ןוז זיב ןשיק ןיא טעשעהעגנײרא יוזא טאה יז
 ךאװטימ חעי ריא וצ ןעמוקעג אזימרוה זיא ןא טלאמעד ןופ
 ןרעװ טשינ לאז יז טגראזעג טאה עלעבײט .םטכאנ־וצ־תבש ןוא
 טימ שינעעזראפ א ןריובעג ןוא ןטוג־טשינ םעד ןופ קידעגארט
 אזימרוה רעבא ,בלאקנאמ א רע־זא ,לקרעװצ א ,רענרעה ןוא לדיױו א
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 עלעבײט .גנומעשראפ ןופ ןעניוש יז טעװ רע זא טרעכיזראפ ריא טאה
 דאנ זקינײר דיז ןוא הװקמ ןיא ןײג ףראד יז יצ טגערפעג םיא טאה
 םיניד יד םאד טרעפטנעעג טאה אזימרוה רעבא ,געט ענײרמוא יד
 ארטס רעד טימ דיז ןטפעהאב סאװ ענעי ראפ טשינ ןענעז הדינ ןופ

 .ארחא
 סאװ וצ ןרעװ ןעמ לאז טמערישאב זא ,לטרעװ א אד זיא׳ם
 .ןעלעבײט טימ ןעשעג זיא יוזא ןוא ,ןעניוװעגוצ טשינ דיז ןאק׳מ ץלא
 טשינ ריא לאז רעקיטכאנאב רעד ןקארשעג דיז יז טאה ביוהנא ןיא
 ־רעד יז רעדא קידנטלאק ,קיצערק ,קנארק ןכאמ ,ןדאש ןײק ןאטנא
 וצ ןרעװ ןוא הנתשה ןעקנירט ראג יצ טנוה א יװ ןליב לאז יז ןריפ
 ףיוא ,טפײנקעג טשינ ,ןםימשעג טשינ יז טאה אזימרוה רעבא .דנאש
 ־עגנײא ריא ,טלטרעצעג יז טאה רע ,טרעקראפ .ןגיפשעג טשינ ריא
 טאה לאמ לײט .ןעמארג ריא רעביא ןטכאלפעג ,דײר־עביל טמיור

 זא דײר עשיטוטיפאל טלפאלפעג ןוא דעלקיטש עניוזא ןאטעגפא רע
 ,רעיוא ןופ לפעל םײב ןגיוצעג יז טאה רע .ןכאל טזומעג טאה יז

 ־טאה סנגראמוצ ןוא לסקא ריא ןיא טפאשביל טימ ןםיבעגנײא דיז
 לאז יז טדערעגוצ יז טאה רע .ןײצ ענײז ןופ ןעמאדש ןענופעג יז
 ןטכאלפראפ ריא טאה רע ןוא עקפאק רעד רעטנוא ראה יד ןסקאװ ןזאל
 ־רעד דיוא ריא ,ןכורפש ןוא תולוגם טנרעלעגםיוא יז טאה רע .דעלפעצ
 רעביא ײז טימ טילפ רע םאװ ,תוחור יד ,רעדירב־טכאנ ענײז ןופ טלײצ
 םודם ןופ ןשינעצלאז יד רעביא ,ןעמאװש־טניה טימ רעדלעפ ,תוברוח
 ־עג טשינ טאה רע .שורקה םי ןופ ןרעםאװ עטרעוױלגעג יד ןוא
 עלא ןענעז ײז רעבא ,רעבײװ ערעדנא דאנ טאה רע זא טנקײל
 טאה עלעבײט ןעװ .ענײא רע טציזאב רעטכאט־ןשטנעמ א .סעכידש
 ײז רע טאה ,ןםײה ענײז רעבײװ יד יװ ריגײנ םיוא טגערפעג םיא
 ,אקפנ ״רכולז ״דדלוח ,ףא ,תלחמ ,המענ ־ןעמענ יד ײב ןפורעגנא

 .רעביױו ןביז ןעמאזוצ .המיח
 לופ לאמעלא ןוא דעפ יװ ץראװש זיא המענ זא טגאזעג טאה רע
 טפיג טימ יז .טײפש ,םיא טימ דיז טגירק יז ןעװ .ןראצמירג טימ

 .דיור א ןוא םאלפ א טצעז רעכעל־זאנ יד ןופ ןוא
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 ןצעמע ןא טריר יז ןעװ ןוא עקװאיפ א ןופ םינפ א טאה תלחמ
 .קידנארב רענעי טרעװ ׳גנוצ רעד טימ

 .ןטנעמיד ׳ןדגאראמש ,רעבליז ןיא ןריצ וצ ךיז ביל טאה ףא
 ־סארב יז טגארט םיפ יד ףיוא .דלאגניג ןופ ןענעז עריא פעצ יד
 .תױרבדמ עלא רעביא טגנילק ׳טצנאט יז ןעװ .דעלקעלג טימ ןטעל
 ראנ ,טשינ טדער יז .ץאק א ןופ טלאטשעג סאד טאה הדלוח
 דיז טראפ יז ןעװ .םערגא יװ ןירג ןענעז עריא ןגיוא יד .טעקואימ

 .רעב א ןופ רעבעל יד ײברעד יז טסע
 ײב וצ דיוא טמענ יז .דעלדײמ־הלכ ןופ אנוש א זיא הכולז
 רעד ןיא טכאנ ײב ןײלא סיורא טײג הלכ א ןעװ .טכאמ יד םינתח
 הלכ יד ןוא ןגעקא הכולז ריא טצנאט ,תוכרב עבש יד ןופ טײצ

 .שינעפאכראפ א טגירק רעדא ,םוטש ןופרעד טרעװ

 .םידש עלא טימ םורא דיז טרעדנעלש ,ןסאלעגסיוא זיא אקפנ
 ןוא עםואימ ןעקאלאב ןאק יז לײװ ראפרעד יז טלאה ,אזימרוה ,רע

 .ןלעפעגליוװ םיא ןעוט םאװ דײר עקידהפצוח

 ףראד המענ יװ ,עקיליװזײב א ןעמאנ ריא טיול ןײז ףראד המיח
 .לאג א ןא עכידש א זיא המיח :טרעקראפ זיא׳ם רעבא ,עדלימ א ןײז

 עטסאבעלאב יד װו רעזײה ןיא גײט םאד טענקראפ ,הקדצ טוט יז
 .תולד רעד טפײפ׳ם װו ןבוטש ןיא טיורב טגנערב תא ׳ףאלש זיא

 ־ראפ רע יװ ,רעבײװ ענײז טלאמעגפא אזימרוה טאה יוזא
 רעביא סעקלעשזאק ײז טימ טכאמ ,ײז טימ טליפש ,ײז טימ טגנערב
 ־ראפםבײװ א זיא דעלניױועג .ןזיומלאש ײלרעלא פא טוט ,רעכעד יד
 יװ רעבא ,רעבײװ ערעדנא טאה ןאמ א ביוא קיטכיזרעפײא ןיוש
 ,טרעקראפ ?לװײט א ףיוא קידרעפײא ץיז רעטכאט־ןשטנעמ א ןאק
 ץלא םיא טאה יז ןוא ןעלעבײט ןלעפעג ןענעז תױשעמ םאזימרוה
 טקעלפטנא ריא רע טאה לאמ א .טשראפעג ןוא טגערפעגםיוא רעמ
 יד ,טאג ןגעװ — ןםױו טשינ ןאק דניקנשטנעמ םוש ןײק סאװ תודום
 דיוא !ןעלמיה ןביז יד ,ןצאלאפ עטשרעביוא יד ,םיפרש יד ,םיכאלמ
 סנקעב ,דעפ רעםעפ ןיא ןתעשרמ ןוא םיעשר יד טפארטש׳מ יװ
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 הלבח יכאלמ יד יװ ןוא ײנש םעפוק ןיא ,ךעלטעבכעטש ףיוא ,ןליוק
 .רעטיר עקידרעײפ טימ רעבײל ערעײז ןעקציפ

 זיא םונהיג ןיא ףארטש עטםערג יד זא טגאזעג טאה אזימרוה
 ןעװ .שיקעל זיא ןעמאנ ץיז ןוא ץל א ןאראפ טראד זיא׳ם .ןעלציק
 יד רעטנוא ןוא םעטאיפ יד ןיא תובקנ עטײשראפ יד טלציק שיקעל
 ־אמ לזדניא םעד זיב רעטכעלעג־רעמאי םאד פא טכליה ,םמערא

 .ראקםאגעד
 זיא׳ס ןוא טכענ יד ןיא ןעלעבײט טלײװראפ אזימרוה טאה יוזא
 .םיא ךאנ ןעקנעב ןביוהעגנא טאה יז זא וצרעד ןעגנאגרעד דלאב
 רעד ראנ יװ לײװ ץרוק וצ ןעמוקעגראפ ריא ןענעז טכענ־רעמוז יד
 טכענ־רעטניװ יד וליפא .קעװא אזימרוה זיא ,טײרקעג טאה ןאה
 טאה יז זא ,זיא תמא רעד .גונעג גנאל טשינ ןזיװעגםיוא ריא ןבאה
 ראט׳מ זא טםװועג טאה יז ליוװ יװ ןוא ןאזימרוה טאהעג ביל ןיוש
 ןוא גאט ײב םיא ךאנ טראגעג יז טאה ,ןטםולג טשינ דש ןײק וצ

 .טכאנ ײב

.2 

 ןבאה ,ןמלא ןא ןעװעג ןראי ןיוש זיא רעפלעב רעד ןנחלא ליוװ יװ
 זיא רעפלעב א תמחמ .םיכודיש טדערעג ץלא ךאנ םיא םינכדש יד
 ,לק א ןופ ןעמאנ א טאהעג רע טאה וצרעד ןוא רענידראפ רעפאנק א
 .סהשורג ,סהנמלא ,רעזײה ענײמעג ןופ ןדיומ טנכדשעג םיא ןעמ טאה
 .ןדײרםיוא ײלרעלא טימ םינכדש יד טרטפעגפא טאה ןנחלא רעבא
 זיא עטירד יד ,ליומ־רקפה א טאה עטײװצ יד ,םואימ וצ זיא ענײא
 סאד זיא ןא ןעװ ןופ ־ טרעדנװועג ךיז ןבאה םינכדש יד .רעדאמש א
 ? רעביולקרעביא אזא ךאוו א םעײפ ײרד טנידראפ סאװ רעפלעב א
 םענײק ןאק׳מ רעבא ?ןײלא ןציז ליבםנאמ א ןאק גנאל יװ ןוא ,ונ

 .הפוח רעד וצ ןפעלש טשינ
 ־אד א ,רעגנאל א לטעטש ןרעביא טײרדעגמורא ךיז טאה ןנחלא
 ןיא ,דראב רעטדעביושעצ רעטיור א טימ ,רענעסירעגפא ןא ,רער

81 



 סיוועשאב קזזצי

 ןיהא ןפאלעג זיא םאװ לגראג ןקיציפש א טימ המעה טעטםארכעצ א
 ןבראטש לאז עלעקעז ׳ר ןחדב רעד טראװעג טאה רע .קירוצ ןוא
 טשינ ךיז טאה עלעקעז ׳ר רעבא .טרא ןײז ןעמענראפ לאז רע ןוא
 ןעמארג טימ ןטאשעג ץלא ךאנ רע טאה תונותח יד ףיוא .טלײאעג
 דמלמ־יקדרד א ןרעוו טוװרפעג טאה ןנהלא .ןראי עגנױ יד ןיא יװ
 רעד ןיא .דניק ןײז טיורטראפ טשינ םיא טאה רענײק רעבא ,ךיז ראפ
 ןוא ןײרא רדח ןיא םידימלת יד טריפעג רע טאה טנװא ןיא ןוא ירפ
 ׳ףיוה ןפיוא דמלמ עלעשטיא ׳ר ײב ןסעזעג רע זיא גאט ײב .רדח ןופ
 ךעלעזײר ריפאפ ןופ ןריושעגסיוא ,ןעלטײט טצינשעג שירעײג־קידײל
 ןופ ןטענקעג ,תועובש ףיוא סאי ןיא לאמ ןײא זיולב טצונ׳מ םאװ
 טאה בלעװעג סעלעבייט ןופ טיױו טשינ .ךעלעשטנעמ ײלרעלא םײל
 ךם א טגעלפ ןנחלא ןוא רעסאװ־לאװק טימ םענורב א ןענופעג ךיז

 ןײלא רעדא ,רעםאװ רעמע ןא ןפעשנא טראד ןעמוק גאט ןיא לאמ
 ײברעד טאה רע .דראב עטיור יד ןםיגראפ ןוא רעםאװ קנורט א ןאט
 םאװ .טרעיודאב םיא טאה עלעבײט .ןעלעבײט וצ קילב א ןפראװעג
 לאמ םעדעי טאה ןנחלא ? ןײלא רענײא ליבסנאמ א םורא ךיז טײרד

 ...ותמא םעד טםײװ וד ןעװ ,עלעבײט /יױו !ןאטעג גאז א ךיז וצ

 ־עדיי רעטלא ןא ײב לביטש־םעדיוב א ןיא טניוװעג טאה ןנחלא
 ןטלאהראפ טפא םיא טגעלפ הנקז יד .עדנילב־בלאה א ,עביוט א ,ענ
 עלא טימ ךײלג שרדמ־תיב ןיא ןענעװאד טשינ טײג רע סאװ ראפ
 ראנ יװ .ערעדנא ןופ שרעדנא טריפעג ךיז טאה ןנחלא רעבא ,ןדיי
 טפאכעגפא רע טאה ,םײהא גראװנײלק סאד טריפעגפא טאה רע
 וצ לאמ ןופ .רעניה יד טימ ךײלג ןפאלש ןעגנאגעג .בירעמ־החנמ

 רעפלעב רעד יװ טרעה יז זא טכודעגסיוא רעטלא רעד ךיז טאה לאמ
 םיא טאה הנקז יד .ץעגרע טײג ,טכאנ רעד ןטימ ןיא ףיוא טײטש
 ־עג טאה ןנחלא ראנ ,טכענ יד ןיא םורא טכײלש רע װו טגערפעג
 ,קנעב יד ףיוא ןציז סאװ רעבײװ יד .ריא יךיז טכוד׳ס זא טרעפטנע
 ןנחלא זא ״רעומש א טײרפשראפ ןבאה ,ןעלטאמ ןוא ןקאז ןקירשש
 ןעגנורדעגסיורא ןבאה ערעדנא .קאלאקליװ א טכאנ ײב טעפש טרעװ
 שרעדנא ןעד סאװ ראפ .םטוג־טשינ א טימ ןאט וצ טאה רע זא
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 ןבאה םידיגנ יד ?בײװ א ןא ןראי ליפ יוזא ןציז ליבםנאמ א לןאז
 רעפלעב א ןראװעג זיא רע .רעדניק יד טיורטראפנא טשינ רעמ םיא

 זיא ,סטכעקעג לפעל א ןסעגעג ןטלעז טאה ,טײל ענײמעג יד ײב
 .םנקורט טימ ןעמוקעגפא

 ־עג םיא ןענעז סיפ יד רעבא ,רעראד ץלא ןראװעג זיא ןנחלא
 טרעפיהעג ראנ ,םאג ןיא ןעגנאגעג טשינ זיא רע .גנירג ןבילב
 ןיא טנערבעג ,םינפא ,טאה׳ם .ןצלאטש ףיוא יװ סיפ עגנאל יד טימ
 ־ורב םוצ ןעמוק ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רע לײװ טשרוד רעד םיא
 רעלדנעה־דרעפ א ןפלאהעג יוזא טאלג רע טאה לאמ לײט .םענ
 טאה עלעבײט ןעװ לאמ ןײא .דרעפ א ןעקנירטנא דעיופ א רעדא
 ־דלאװג טימ לופ זיא ענײז עטאפאק יד יװ סנטײװרעד ןופ ןעזעג
 ־עג טאה רע .םארק ןיא ןפורעגנײרא םיא יז טאה ,ןטיוצ ןוא ןסיר

 עקידנרעטאלפ עםיורג יד טימ קוק םענעקארשרעד א ריא ףיוא ןאט
 .דײרק יװ םיױו ןראװעג ,ןגיוא

 ־עג עלעבײט טאה — ןםירעצ ךײא זיא עטאפאק יד עז׳כ —
 ןלײא ראפ א ןדײנשפא ךײא ךיא לעװ ,טליװ ריא ביוא — ,טגאז

 .ךאװ א קינוױרג א ןלאצסיוא רימ ט׳ריא .הרוחם
 ,ןײנ —

 .עטניוטשרעד א טגערפעג עלעבײט טאה — ? ןײנ ס.אװ ראפ —
 ריא טעװ ,ןבאה ט׳ריא ןעװ .ןפור טשינ בר םוצ ךײא ל׳כיא —

 ןלאצ
 .ןײנ —

 יז טאהעג ארומ טאה רע .םארק ןופ םיורא ךיג זיא רע ןוא
 .לוק ןײז ןענעקרעד טשינ לאז

 ךאנ םיא עלעבײט רעד וצ טכאנ ײב בלאה ןײג םאד זיא רעמוז
 ,ךעלגעװ־רעטניה ךרוד ןכארקעג זיא ןנחלא .גנירג ןעמוקעגנא ץלא
 ־םיוא סאד זיא רעטניװ .טאלאכ א ןיא בײל עטעקאנ םאד טליהעגנײא

 ץלא ךראװעג בוטשרעדאפ ןיא ןעלעבײט ײב ךיז ןאטנא ןוא ןאט
 רעשירפ א ןא טלאפ׳ס ןעװ געװ רעד טרעװ ןטםגרעמא .רעקיטסעל
 לאז םינכש יד ןופ ץימע רעדא עלעבײט ,טגראזעג טאה ןנחלא .ײנש
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 .ראטאק א ,טסוה א ןעמוקאב טאה רע .ןרופש יד ףיוא ןלאפ טשינ
 ׳ןײרא טעב ןיא ןעלעבײט וצ ןעמוקעג זיא רע זא ןפארטעג טאה׳ס
 סיוא .ןעמעראװרעד טנאקעג טשינ ךיז גנאל ׳ןײצ יד טימ טקיופעג
 טכארטעגסיוא רע טאה ,ײרעראנ ןײז ףיוא ןפאכ טשינ ךיז לאז יז דחפ
 ־עג טשינ עלעבײט טאה ןתמא ןיא .ןדײרסיוא ןוא ןעגנורעפטנעראפ
 טאהעג גנאל ןיוש טאה עלעבײט .ןשראפ טלאוזעג טשינ ןוא טשראפ
 .שטנעמ א ןופ ןטײקכאװש ןוא תודימ עלא טאה דש א זא ,ןעזעגנײא
 לאמ לײט .טצענעגעג ,טצרעקולשעג ,טסינעג ,טציװשעג טאה רע
 םאד .עלעביצ טימ לאמלײט ןוא לבאנק טימ םיא ןופ טקעמשעג טאה
 טימ ־ןאמ ריא ןופ בײל סאד יװ ןעמוקעגראפ ריא זיא סנײז בײל
 אזימרוה זיא לאמ א .קיראה ןוא קינײב ,לפאנ א ןוא לגראג א
 ןופ ךיז טאה לאמ רעדנא ןא ,סאפש ןבײרט וצ עניול א ןיא ןײרא
 ןײק ןעװעג טשינ ןענעז ענײז סיפ יד .ץפיז א ןסירעגסיורא םיא
 לאמ ןײא .ןלײב־רעטניװ ןוא לגענ טימ ,עכעלשטנעמ ראנ ,ענעזדנעג
 טאה אזימרוה תא ןופרעד טײטאב םעד טגערפעג עלעבײט םיא טאה

 • טשטײטעגסיוא ריא

 ,הבקנ רעשידרע ןא טימ ךיז טפעהאב זדנוא ןופ רעניד< ןעװ —
 ענעי טלאװ ,טשינ ןעװ .םדא־ןב א ןופ טלאטשעג סאד ןא רע טמענ

 ,המיא ןופ ןעגנאגעגסיוא

 .ןעמוקאב ביל םיא ןוא טניוװעגוצ םיא וצ ךיז טאה עלעבײט ,אי
 ־דמש ענײז ןוא םיא ראפ ןטכראפ ךיז טרעהעגפיוא ןצנאג ןיא טאה יז
 ,טפעשעגסיוא טשינ לאמ ץיק ךיז ןבאה ענײז תױשעמ יד .קיטש
 רעדא ןכורפשרעדיװ דײר ענײז ןיא ןענופעג עלעבײט טאה טפא רעבא
 ןצרוק א טאהעג ,סרענגיל ערעדנא עלא יװ ,םינפא ,טאה רע .ןגיל א
 ןבעל םידש זא ןעלעבײט טגאזעג קירוצ טײצ א טימ טאה רע .ןורכז

 !ןאטעג גערפ א יז רע טאה טכאנ א רענײא ןיא רעבא ,קיבײא

 ?ךריפארק ל׳כיא זא ןאט וטסעװ סאװ —
 5 טשינ ךאד ןבראטש םידש —

 ...היתחת לואש ןיא פארא ײז טמענ׳מ —
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 .טאטש ןיא גנאגרעטנוא ןא ןראװעג זיא תוכוס ךאנ לאמ ןײא
 טשינ .ןפמוז יד ןופ הלאװ ןופ ,ךײט ןופ ןזאלבעג ןבאה ןטניװ עליופ

 ןיא ןגעלעג ןענעז ענעסקאװרעד ךס א ךיוא ראנ ,רעדניק זיולב
 טאהעג טאה גנוצײלפראפ יד ,טלגאהעג ןוא טנגערעג טאה׳ס ,תחדק
 טניװמערוטש רעד .לימרעסאװ רעד ןופ עבמאד יד ןסירעגכרוד
 ןעװ טכאג ײב ךאװטימ .לימטניװ רעד ןופ לגילפ א ןכארבעגפא טאה
 ־עג יז טאה ,רעגעלעג ןפיוא ןעלעבײט וצ ןעמוקעג זיא אזימרוה

 ןענעז ןליוז יד רעבא ,סײה שילרעטסיוא זיא בײל ןײז זא טקרעמ
 ־עג טאה רע .טצכערקעג ןוא טרעטיצעג טאה רע ,זײא יװ טלאק םיא

 ־סארפעג ןבאה ענײז רעגגיפ יד רעבא ,ןעמענמורא ןעלעבײט טוװרפ
 יד ןגעװ דײר טימ ןרעטנומוצפיוא יז טסײלפעג ךיז טאה רע .טקיט
 טימ קיטסול ךיז ןבאמ ,םירוחב עגנױ ןריפראפ ײז יװ ,סעכידש
 סעגאטלאק ןטכעלפראפ ,הװקמ ןיא ךיז ןעקסױלפ ,םידש עדמערפ
 קירעבאלש ןבילבעג זיא רע רעבא ,דרעב יד ןיא ןענאמ יד ײב
 טשינ לאמ ץיק ךאנ ריא טאה רע .ןענאמאב טנאקעג טשינ יז ןוא
 טמעלקראפ טאה ןעלעבײט .בצמ ןקידעגאלק אזא ןיא ןזיװעגסיוא

 !ןאטעג גערפ א טאה יז .טסורב רעד ןיא
 ? ךלימ טימ םעגילאמ ןבעגנײא ריד רשפא —

 !טרעפטנעעג טאה אזימרוה ןוא
 ,טײל ערעזדנוא ראפ טשינ ןענעז תואופר עניוזא —

 ? ףאלש טרעװ ריא ןעװ ריא טוט םאװ —
 ...ןצאר ןוא ןצארק רימ —

 ןעלעבײט טאה רע ןעװ .טדערעג קינײװ לאמ סאד טאה רע
 .חיר רענעפמודראפ א םיבעג ןײז ןופ ןגארטרעד ךיז טאה ,טשוקעג
 טאה ןאה רעד זיב ריא טימ טכארבראפ רע טאה ךעלנײװעג
 ,ןזאלראפ וצ יז טלײאעג ךיז רע טאה לאמ םאד רעבא ,טעײרקעג
 רע יװ טרעהעגוצ ךיז ןוא ענעגיװשראפ א ןגעלעג זיא עלעבײט
 ןריוװשעג טאהעג ריא טאה רע .בוטשרעדאפ רעד ןיא ךיז טעראפ
 טכאמראפ זיא׳ס ןעװ וליפא רעטצנעפ ןכרוד םיורא טילפ רע זא
 ,ריט רעד ןופ פירקם א ןעמונראפ טאה יז רעבא ,טפעלקראפ ןוא
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 ראפ ןײז ללפתמ טשינ ראט׳מ זא ןעמונאב ליװו טאה עלעבײט
 רעײז ןקעמסיוא ןוא ןטליש ײז ףראד׳מ ׳טרעקראפ ? םידש
 ראפ טאג ןטעבעג ןגעװטםעד ןופ טאה עלעבײט רעבא ;שינעכעדעג

 :ןאטעג גאז א טםגנא ריא ןיא טאה יז .ןאזימרוה
 ...רעמ דש ןײא טימ ןײז לאז ,םידש ליפיוזא אד ןענעז׳ם —
 טראװעג טסיזמוא עלעבײט טאה ךאנרעד סטכאנ־וצ־תבש םעד
 טאה יז .ןעמוקעג טשינ זיא רע רעבא ׳גאט ראפ זיב ןאזימרוה ףיוא
 רע םאװ ןכורפש יד טלמרומעג ןוא קנאדעג ריא ןיא ןפורעג םיא
 ךיז טאה בוטשרעדאפ רעד ןופ רעבא ׳טנרעלעגסיוא יז טאה
 אזימרוה .עטפעלפעג א ןגעלעג זיא עלעבײט .טײקמוטש א ןגארטעג
 ־לבות ראפ טליפשעג טאה רע זא ריא ראפ טמיראב טאהעג ךיז טאה
 טקעלעג ,הבית רעד ןופ ךאד ןפיוא ןחנ ײב ןםעזעג ,ןכונח ןוא ןיק
 רע .דראב רעד ײב ןשורװשחא טפוצעג ,זאנ םבײװ םטול ןופ ץלאז
 םורא ראי טרעדנוה ןיא זא טגאזעגםיוראפ טאהעג לאמ א ריא טאה
 יז טעװ ,אזימרוה ,רע ןוא ןיםעצנירפ א ןיא לגלוגמ ןרעװ יז טעװ
 ־קעװא יז ןוא םיתחת ןוא םיתח טכענק ענײז טימ ןעמאזוצ ןעגנאפ
 טציא רעבא .ױשע ןופ בײװ׳ם תמשב ןופ ץאלאפ םעד ןיא ןגאדט
 ־אבמוא ןא ,ףאלש ץעגרע טרעגלאװעג ךיז ,םיוא טזײװ ,רע טאה
 ,ןעמאמ א ןא ,ןטאט א ןא — םותי רעקידכעלײק א ,דש רענעפלאה
 ךיז טאה עלעבײט .ןאט טכא םיא ףיוא לאז סאװ בײװ ײרטעג א ןא
 ןוא געז א יװ טמעטאעג לאמ עטצעל םאד טאה רע זא טנאמרעד
 .רעיוא ןא טפײפעג םיא טאה ,זאנ יד טצײנשעגםיוא טאה רע ןעװ
 ,םולח א ןיא יװ ןעגנאגעגמורא עלעבײט זיא ךאװטימ זיב קיטנוז מפ
 ,ףלעװצ ןגאלש לאז רעגײז רעד טראװרעד םיוק ךיז יז טאה ךאװטימ
 .ןזיװאב טשינ ךיז טאה אזימרוה ןוא רעבירא זיא טכאנ יד רעבא

 .טנאװ רעד וצ םינפ םאד טרעקעגמוא טאה עלעבײט
 ראפ יװ רעלעקנוט ןביוהעגנא ךיז טאה גאט רעקידנגראמ רעד
 ןבאה םעכיור יד .למיה ןופ ןלאפעג זיא ביוטש רעקײינש א .טכאג
 יד רעביא ןלאפעג ,םנעמיוק יד ןופ ןביוהפיוא טגאקעג טשינ ךיז
 ןבאה טניה .טעקארקעג ןבאה ןעאדק .רעדנעװעג עקיטיוק יװ רעכעד
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 ןוױוא ןרעטניזז ןופ תוישעמ

 טאהעג טשינ עלעבײט טאה טכאנ רעטלגאװראפ רעד דאנ .טליבעג
 ןגעװטםעד ןופ ךיז טאה יז .בלעװעג םאד זענעפע ןײג וצ חוכ ץיק
 ןעמוקעגנגעקא ריא זיא׳ם .ןםיורד ןיא םיורא זיא ןוא טרעדעפעג
 קעד רעטעײװראפ רעד ןופ .ןגארטעג יז ןבאה םיאשונ ריפ .הטימ א
 ןײלא שמש רעד .ןנמ־רב ןופ םיפ עיולב יד טצראטשעגםיורא ןבאה
 ןוא זיא םאד רעװ טגערפעג טאה עלעבײט .תמ םעד טײלגאב טאה

 :טרעפטנעעג טאה שמש רעד
 .רעפלעב רעד ןנחלא —

 ־אב וצ ־ןעלעבײט ןלאפעגנײא זיא קנאדעג רעשילרעטםיוא ןא
 זיא ןוא ןײלא טבעלעג טאה םאװ ׳חלצי אל םעד ןעננחלא ןטײלג
 םאװ ןוא ?בלעװעג ןיא ןעמוק טנײה טעװ רעװ .ןײלא ןבראטשעג
 לאז .ןריװועגנא ץלא טאהעג טאה עלעבײט ? ץכעזײל םאד ריא גיוט

 ןטיוט םעד טײלגאב טאה יז .תמא לש דםח א ןאט ןטםקיצניװמא יז
 רעד זיב טראװעגפא יז טאה טראד .םלוע־תיב םוצ געװ ןגנאל םעד
 רבק א ןבארגעגםיוא ׳ײנש עפוק יד טראשעגפא טאה רעבערגאב
 ־עגנײא רעפלעב םעד ןנחלא טאה׳מ .דרע רענערארפראפ רעד ןיא
 ףיוא דעלעברעש טגײלעגפיורא םיא ,ביוה א ,תילט א ןיא טליה
 םאװ לטיר א רעגניפ יד ןשיװצ טקעטשעגנײרא םיא ,ןגיוא יד
 ןלײה ךרוד געװ א ןבארג ,ןעמוק טעװ חישמ ןעװ ,רע טעװ טימרעד
 רעד ןוא טקעדעגוצ רבק םאד ןעמ טאה ךאנרעד .לארשי־ץרא ןײק
 .ןעלעבײט ןעמונעגנא טאה ןײװעג א .שידק טגאזעג טאה רעבערגאב
 טאה רע .יז יװ ךײלג ןײלא טבעלעג טאה ןנחלא רעקיזאד רעד
 ןנחלא ,אי .שרױ ןײק טזאלעגרעביא טשינ ,עלעבײט ,יז יװ ךײלג
 ןופ .ץנאט ןטצעל םעד טצנאטעגפא טאהעג ןיוש טאה רעפלעב רעד
 טשינ טמוק רטפנ רעד זא ,טםװועג עלעבייט טאה דײר םאזימרוה
 ןענעז םידש יד ןוא דש א טפאשאב דניז עדעי .ןדע־ןג ןיא ךײלג
 רעײז ןענאמ ןעמוק ײז .הריטפ רעד ךאנ רעדניק םנשטנעמ םעד
 עטםיװ עלא ןיא םיא ןרעליוק ןוא עטאט תמ םעד ןפור ײז .קלח
 רעד וצ טײרג זיא ןוא עקינײז םאד פא טמוק רע זיב רעדלעװ

 ...םונהיג ןיא גנורעטײל
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 םיוועשאב קחצי

 עטלפאט א — ןײלא טבעלעג עלעבײט טאה ןא טלאמעד ןופ
 ףיוא טציא זיא רעטלע יד .דש א ךאנ ןוא שורפ א ךאנ ?הנוגע
 דום א ץוחא לאמ א ןופ ןבילבעג טשינראג זיא׳ם .ףיורא דיג ריא
 .ןביולג םיא טעװ ץעמע טשינ ןוא ןלײצרעד םיא ןאק׳מ טשינ םאװ
 ־טנא טשינ ליומ םעד ןאק ץראה םאד םאװ תודום עניוזא ןאראפ
 ׳ןופרעד ןעלמרומ םעברעװ יד .רבק ןיא טימ ײז טמענ׳מ .ןקעלפ
 ־נגיױוש ןופרעד ןםעומש תובצמ יד ,רעבירעד ןעקארק ןעארק יד
 ־פיוא לאמ א ןלעװ םיתמ יד .ןײטש ןופ ןושל א ןיא ,טײהרעקיד
 טפשמ ןײז ןוא טאג טימ ןביילב ןלעװ ערעײז תודום יד רעבא ׳ןײטש

 .תורוד עלא װפ ףום םוצ זיב
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 לדאנ >ד

 יד עלעביל םיכודיש עלא םיוא טריפ טנײה ׳ןשטגעמ עטוג ענײמ
 ךיז טריפ׳מ .ןריפמורא ןא דיז טביוה׳מ ןוא ךיז טבילראפ׳מ .עטנכדש
 ךיז ןעמ טאה ןטײצ ענײמ ןיא .טנײפ ךיז טגירק׳מ זיב גנאל יוזא
 ־אט ןײמ ןעזעג טשינ באה ןײלא ךיא .עמאמ־עטאט ףיוא טזאלראפ
 רעײלש םעד ןעמונעגפארא רימ טאה׳מ .םנקעדאב םוצ זיב ןעיד
 יד ןוא דראב רעטיור רעד טימ ןעזרעד םיא באה׳כ ןוא םינפ ןופ

 ־עג טאה רע ןוא תועובש ךאנ ןעװעג זיא׳ם .תואפ עטדעביושעצ
 ,טשלחעגקעװא טשינ באה׳כ זא .רעטניװ ןיא יװ רעטופ א ןגארט
 רעוו ׳ונ .גאט־רעמוז ןגנאל א טםאפעגפא באה׳כ .למיה ןופ םיםנ זיא
 טאהעג באה ךיא יװ ןבעל רעגרע ןײק ןבאה טשינ לאז ,טניג םטוג רימ
 ראנ ,ןגאז טשינ םע ראט׳מ .ןײז רע לאז רשױ־ץילמ א .ןאמ ןײמ טימ

 .דגאנאב ןײז רעטײװ ןלעװ רימ ןעװ ןטראװרעד םיוק ךימ ןאק׳כ
 לרוחב גנױ א רעדא לדײמ גנױ א טםיױו םאװ .עבימש־עביל ,אי
 .םינמים עדעײז טאהעג ןבאה םעמאמ ?ײז ראפ טוג זיא׳ם םאװ
 ,האל עצײר ,ענעדײ א װאטםאנםארק ןיא זדנוא ײב ןעװעג זיא׳ם
 יז טגעלפ ,הלכ א ןוז ריא ראפ ןקוקנא טלאװעג טאה יז ןעװ ןוא
 זיא טבאװעגטעב׳ם זא .ירפ רעד ןיא דלאב םינתוחמ יד וצ ןלאפנײרא
 ־עצ טימ זעמוקעגנגעקטנא ריא זיא דיומ יד ןוא קיטיוק ןעװעג
 טראפשראפ ןיוש יז טאה ,קארפאלש םענעםירעצ א ןוא ראה עטלדאק
 עריא ןופ טםוװרעד ךיז ןעמ טאה טײצ א ךאג .הער וצ ריא טימ
 ץנאג ןעחעד יז טאה׳מ זא ןוא םורא ךעלטעטש עלא ןיא קיטש
 .ריט יד ןעלטײקראפ ן£83:לעג ןדיומ עלא ןענעז ,קראמ ןיא ירפ
 יז טאה םיכודיש .ענעטארעג עלא ןוא ןיז םקעז טאהעג טאה יז
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 סיװעש^ב קחצי

 •דאז ערעדנוזאב א זיא סאד רעבא ,עמורק ײז טימ ןאטעג דארג
 ןרעװ רעטעפש ןוא רעביוז ןוא ןײר הנותח רעד זיב ןײז ןאק לדײמ א

 .לזמ ןיא פא טגנעה ץלא .ךאילש א
 וױושעיבורה ןיא .השעמ א ןלײצרעד רעםעב דײא רימאל רעבא
 ןעמ טאה ןראי ענעי .רעטםײמגאװ למעל ׳ר ׳ריבג א ןעװעג זיא
 ןעװעג זיא למעל ׳ר רעד רעבא ,ןעמאנוצ ןטימ ןפורעג טשינ םענײק
 ביױו םאד .ןעמאנײב םײב ןפורעג םיא טאה׳מ זא ,טאנגאמ אזא
 ןופ ראג יז טאה טמאטשעג ןוא עזיור רתסא ןםײהעג טאה סנײז
 טימ שטנעמ ןייש א :ןגיוא יד ראפ רימ טײטש יז .ןליופ־םיורג
 ־נאהעג לאמ עלא טאה לטײש ןרעביא .לעטשעג ןשיטאטשםיורג א
 יװ טאלג ןוא םיױו ןעװעג זיא םינפ םאד .לאש רעצראװש א ןעג
 טדערעג טוג .עלעקנוט טאהעג דארג יז טאה ןגיוא .לדײמ א ײב
 ענעי ןיא ט׳יז .ךיוא שיזיוצנארפ רשפא ,שטײד ,שיםור ,שיליופ
 ןופ םיורא יז זיא סעטאלב עסיורג יד ןיא .אנאיפ טליפשעג ןטײצ
 יז באה׳כ .ןעלפאגק עכיוה ןוא ךעלשטעל עטצופעגפא טימ בוטש
 װא לגיופ א סעפע יװ ץיטש וצ ןײטש ןופ ןרעפיה ןעזעג לאמ א
 עראװ א — סעלאפ יד ןביוהעגרעטנוא יז טאה טנעה עדײב טימ

 ־ןב רעד ןוא ,ןױצ־ןב ,דיחי־ןב א ,ןוז ץיא יז טאה טאהעג .הצירפ
 םנפארט יױוצ יװ ןעמאמ רעד ןיא ןטארעגנײרא ןעװעג זיא ןױצ
 ראנ ,דצ ריא ןופ טשינ ,םיבורק עטײװ ןעװעג ןענעז רימ .רעסאװ
 — ןפורעג םיא ײז ןבאה עצגעב ■- ןױצ־ןב רעד .דצ םגאמ ןופ
 .טנרעלעג ,גולק ,ץיש ־ טײל וצ ןוא טאג וצ ,טגאז׳מ יװ ,ןעװעג זיא
 ןעמוקעג זיא טכאנ ײב .בר םײב הרות טנרעלעג רע טאה גאט ײב
 ,עמאמ יד יװ ,ראה עצראװש טאהעג טאה רע .רערעל א םיא וצ
 ־אק ןטקאהעג םעד ןיא רעמוז םיורא זיא רע זא .םינפ קיטכיל א ןוא
 ןבאה ,ךעלעװיטש ענעזמעג יד טימ ,ןטניה װפ ץילש א טימ עלעקטאפ

 .רעטצנעפ יד ןופ טקוקעגכאנ םיא ךעלדײמ עלא
 םעד ראפ ראנ ,ןיז טשינ ,רעטכעט ןעמ טיג ןדנ זא ךיז טריפ׳ם
 לבור טנזיוט ןעצ קנאב ןיא טגײלעגקעװא טאהעג ןעמ טאה ןעצנעב
 ־עצנאג׳ם טאה ראי טרעדנוה רעביא זהנימ אקפנ א ןעד זיא׳ס .ןדנ
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ תױשעמ

 פימ םיכודיש מדערעג םיא טאה׳מ .סבײז ץיז טלאזעג ןגעמראפ
 ־רעביא ןא ןעװעג זיא עזיור רתםא יד רעבא ׳רעטכעט עטסכײר יד
 ײרד ןטלאהעג ט׳יז ׳ןאט וצ סאװ טאהעג טשינ ט׳יז .ןירעבײלק
 ןוא ,ךיוא טערגנאטם א ןוא תרשמ א ןעװעג טראד זיא׳ם (ןטםניד
 טקוקעגבא טאהעג ןיוש ט׳יז .םהלכ ןקוקנא ןפאלעגמורא זיא יז
 ־עג יז טאה רעדעי ןיא ראנ ׳ןליופ בלאה ןופ ךעלדײמ עטםנעש יד
 טשינ זיא ענעי ׳גונעג ןײש טשינ זיא יד !ןורםח א םעפע ןענופ
 ׳יז טגאז ׳ליױו ׳טײקלדײא טכוזעג יז טאה רקיע רעד .גונעג גולק
 .ןסירעגםיוא ןאמ רעד טרעװ ׳לגילפ רעבארג א זיא הבקנ א זא
 .ןעצנעב ןײמ וצ עכױ יד ןזאלםיוא לאז ץימע ׳יז טגאז ׳טשינ ליװ׳כ
 וצ טאהעג הנותח באה׳כ ׳לביױו א ןעװעג םלאמעד ןיוש ןיב ךיא
 וצ ךיז ןעמעװ טימ טאהעג טשינ טאה עזיור רתםא יד .ראי ןצפופ
 .ןירעײגנײרא ןא ריא ײב ןראװעג ןיב׳כ ןוא ׳וױושעיבורה ןיא ןרבח
 סאװ ןוא עװגאק ףיוא ןעײנםיוא ׳ןקירטש ׳ןטפעה טנרעלעג ךימ ט׳יז
 ריא ךיז טאה׳ם זא .טנעה ענעדלאג ראפ א טאהעג ט׳יז ?טשינ
 .ענירעלעפ א רעדא עפױ א טײנעגפיוא ץילא ךיז יז טאה ׳טםולגראפ
 ־כיי^ג א טימ ץלא ןוא ׳דײלק א טכאמעג ךיוא לאמ א רימ ט׳יז
 ןעװעג זיא יז .רעגײטש ןשיריבג ןפיוא לרעטכעלעג א ןוא לטרעװ
 טירט ץיק ןאטעג טשינ טאה ןאמ רעד .ךיוא עטרחום עקידרעײפ א
 ןפיוק ןסײהעג ט׳יז זא .ריא ײב טגערפעגנא ךיז טאה רע רעדײא
 טקישעג ךיילג רעטםיימגאוו למעל ׳ר טאה ׳ןפיוקראפ רעדא הלחנ א
 רעדא ןפיוקראפ ליװ ביױו ןײמ !טגאזעג ןוא רעלקעמ עפיל ןפור

 .תועט ןײק טכאמעג טשינ לאמ ץיק ט׳יז .ןפיוק
 רע ןוא ראי ןצכא ןעװעג טלא ןיוש זיא עצנעב רעד רעבא ׳ונ
 ןםײהעג םאד טאה ןראי ענעי .ןתח ץיק ןעװעג טשינ ץלא ךאנ זיא
 טאה רע זא ׳ןזןבעט ןביוהעגנא טאה למעל ׳ר .רוחב רעטלא ןא
 רעד .תושוב ןוא תופרח טײקשירעבײלקרעביא סבײװ ץיז בילוצ

 ׳טגאזעג טאה׳מ ןוא ןדעטש ןפיוא ךעלצערק ןגארקעג טאה עצנעב
 טאה יוזא — ךעלרעטעלב־ערה־רצי .הבקנ א ןפראד ןופ זיא׳ס זא

 .זדנוא ײב ןפורעג סאד ןעמ
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 ריא באה׳כ — ןעזיור רתםא רעד וצ ןײרא ךיא םוק לאמ ןײא
 ׳עלעדלעז :רימ וצ טגאז יז ןוא — ןראג ליונק א סעפע טכארבעג
 דיא לעװ םאװ — ?שטשאמאז ׳אק ןראפרעביא רשפא ךיד טםליװ

 ןײד זיא םאװ ־טגאז יז ןוא ,ךיא גערפ — ?שטשאמאז ןיא ןאט
 טשינ טרעגנוהראפ טראד טסעװ .רימ טימ טםראפ ?קסע סעבאב
 ,רימ טגאז יז רעבא ,שטאק ריא טאהעג טאה עזיור רתסא .ןרעװ
 זא ןענאטשראפ באה׳כ .טײהנגעלעג א טימ יז טראפ לאמ םאד זא
 ,טאהעג יז טאה עבט אזא ראג ,ךודיש א טימ ןאט וצ םעפע טאה׳ס
 םעפע טלאװעג ט׳יז ביוא .ןגערפ טראטעג טשינ ריא טאה׳מ זא
 ןעמ זומ ,טגיױוש יז ביוא ןוא ,טלײצרעד ץילא יז טאה ,ןלײצרעד
 ןײמ .ןעמאמ רעד ןגאזנא קעװא ןיב׳כ ,טוגדוא־ץרוק .ןגיױושטימ
 זיא גאט ןצנאג א .זלײצרעד טפראדעג טשינראג ךיא באה ןעידאט

 ךאנ םײהא זעמוקעג זיא רע ןעװ .שרדמה־תיב ןיא ןםעזעג רע
 .לאמטכאנ׳ם טגנאלרעד ,רעגיװש יד ,עמאמ ןײמ םיא טאה ,בירעמ
 טאה׳ר ^ טםװועג טסעק ףיוא ןאמרעגנױ א ןעד טאה ןראי ענעי
 דימ טפערט רע ןעװ טנעקרעד טשינ רוםא דימ טלאװ רע ? ביױו א
 סעקטײמ ראפ א ,ןאיסימערפ ,דײלק א ןײא קאפ׳כ ,רוציקב .םאג ןיא
 ־יצירפ א םעפע ןיא ץיא ןציז רימ .העיםנ רעד וצ טײרג ןיב׳כ ןוא
 יױוצ .ןײלא ץירפ רעד זיא רעבײרטנא רעד ןוא עקשטירב רעש
 יװ קיטאלג ץא רענעקורט א זיא געװ רעד .ןבײל יד יװ דרעפ
 ,קראמ ןיא טשינ פארא זדנוא ןעמ טזאל שטשאמאז ןיא .שיט א
 עזיור רתםא יד .םייוג זעניוװ׳ם װו ,לסעג קיטײז א םעפע ןיא ראנ
 טימ שירעליוװ ריא וצ טעכאפ רע ןוא קנאד םענײש א םיא טגאז
 ־םיוא טאה דאז עצנאג יד .לטיה׳ם פארא טמענ ןוא שטײב רעד

 .לקיטש טםעומשעגפא ןא יװ סעפע ןעזעג
 דיז יז טאה ,ןראפעג ץעגרע זיא עזיור רתםא זא דעלניױועג
 ןיא ןאטעגנא יז זיא לאמ סאד רעבא .עיניפארג א יװ טצופעגםיוא
 ,םינפא ,ט׳יז .לטײש ןרעביא לכיטפאק א טימ ןוא דײלק ןטראק א

 זיא גאט רעד ןוא רעמוז זיא׳ם .ןענעקרעד יז לאז׳מ טלאװעג טשינ
 זןצימע ײב טגערפ יז ץא קראמ ןפיוא םיורא ןעמוק רימ .גנאל
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 זדנוא טזיױו׳מ ? קינלעצ ןופ טפעשעג םרענילבול שירעב אד זיא װו
 טגירק קינלעצ ןופ בלעװעג א ןיא טנײה .בלעװעג םיורג א ןא
 טאה ןראי ענעי .קינלעצ וצ ןרעהעג םאװ תורוחם יד זיולב ןעמ
 ׳םידאפ :ןגארקעג ץלא טראד טאה׳מ .תורוחם יד טשימעגםיוא ןעמ
 .הרוחם־טינש טאלג ןוא ןקירטש םוצ ןלאװ ײלרעלא ׳ןטאדוצ ,טנװײל
 ןכאפ ןוא דלאװ א בלעװעג א ?ןעװעג טשינ טראד זיא םאװ
 ליבםנאמ א טציז לרעדנעטש א ײב .טפאטשעגנא ןקלאב םוצ זיב
 טשינ ןײלא םיױו׳כ .טעטש עםיורג יד ןיא יװ ךוב א ןיא טבײרש ןוא

 שיטנדאל ןדעטניה .רעטלאהכוב א רעדא רעריםאק א :זיא רע םאװ
 .רעײפ יװ ןענערב םאװ ןגיוא עצראװש ראפ א טימ דיומ א טײטש
 ןענעז רימ ןוא בלעװעג ןיא םינוק ׳אק ןעװעג טשינ דארג ןענעז׳ם

 .ריא וצ ןעגנאגעגוצ ךײלג
 ׳אק שינ טנעז ץע — .יז טגערפ — ? םטוג ץע טגאז םאװ —
 טליװ םאװ — .עזיור רתסא טרעפטנע — עגיה ׳אק טשינ — .עגיה
 .ל ד א נ א :טגאז עזיור רתםא ןוא היומ יד טגערפ — ? ןפיוק ץע
 םינפ׳ם ריא זיא ,לדאנ טראװ סאד טרעהדעד טאה דיומ יד יװ יוזא
 :גאז א טוט יז .זײב ןראװעג ןעגעז ןגיוא יד .טרעדנעראפ ןראװעג
 ־ערק יד ײב ןעמוגעגנא זיא םעפע ״?לדאנ ןײא ךאנ רעבײװ ײװצ״
 רעלופ רעד וצ ,סטכאנ־וצ־תבש .קידלזמ טשיג זיא לדאנ א זא רעמ
 טעװ ךאװ יד זא ןמיס א סאד זיא ,לדאג א ךאנ טמוק׳מ זא ,ךאװ
 טשינ ךיוא ײז ןבאה ךאװ רעד ןטימ ןיא .עקידלזמ־םילש א ןײז
 ,םידאפ לצעלק א ךעלניױועג טפיוק׳מ ,לדאנ א ןפיוקראפ וצ ביל
 טמענ׳מ רעדא ,גאלוצ א ראפ ןעמ טגירק לדאנ יד ןוא ,ךעלפענק
 הטורפ עבלאה א טסאקעג ז^ה לדאנ ץיא .ןעלדאנ עלעװעט ץנאג א
 טשינ ףראד׳כ ,אי — .טשער א ןבעג וצ ןעװעג רעװש זיא׳ס ןוא
 ןוא ךיז טמורקראפ ענעי .עזיור רתםא טגאז — לדאנ ןײא יװ רעמ
 ןוא ןביילק טמענ עזיור רתסא .ןעלדאנ טימ לטכאש א סיורא טמענ
 סאװ — ?ןעלדאנ ערעדנא רשפא טסאה :גאז א טוט יז .ןרעטשינ
 :טגאז עזיור רתסא ןוא ,דיומ יד טגערפ ■— ? ןעלדאנ יד טשינ ןגיוט
 ־עפוצנײא ןײז רעװש רימ טעװ׳ם .ךעלכעל ענײלק וצ ןבאה ײז —

93 



 םיוועשאב קחצי

 יד רימ ײב ןבאה ןעלדאנ עלא — ןגאז א טוט דיומ יד .ןעמעד
 .ןלירב ראפ א ךײא טפיוק ,טשינ טעז ריא ביוא .ךעלכעל ענעגײא
 ־עג דיא לעװ רשפא .קוק א ןבעג ךימ זאל >.טהנעט עזיור רתםא יד
 לטכאש א םיורא טפעלש ענעי .לכעל רעםערג א טימ לדאנ א ןעניפ
 יד .רעדײלש א םעפע םע טיג ראנ ,קעװא טשינ םע ט!לעטש ןוא

 ײז ־טגאז יז ןוא ןעלדאנ ראפ א ךאנ םיורא טמענ עזיור רהםא
 לטכאש םאד פאכ א טוט דיומ יד .ךעלכעל ענײלק עלא ןבאה
 לדאנ א טלעטשאב ןוא קירבאפ רעד ןיא קעװא טראפ ־טײרש ןוא
 .ןכאל ןא טבײה לרעדנעטש םײב ליבםנאמ רעד .ךאל םיורג א טימ
 רתםא ןוא ? םלעכ ןופ ,ץע טנעז ןענאװ ןופ :גערפ א טוט דיומ יד
 ־טנע — טנעקרעד דלאב באה׳כ — .םלעכ ןופ אי :טגאז עזיור
 :טגאז ןוא ןראצ א ןיא םעפע ןײרא טלאפ יז .דיומ יד טרעפ
 בילוצ לטיה א ןעײרד וצ םענעי זיא םאד הזעה א ןוא הפצוח א
 רעד ? ןעלדאנ ןא ןבילבעג זיא םלעכ ? זיא ם^ו .הטורפ רעבלאה א

 ־קאז א ץע טפראד רשפא — :גערפ א טוט לרעדנעטש םײב ליבםנאמ
 באה׳כ — :טרעפטנע עזיור רתםא ןוא ,ךיוא םאד ןבאה רימ ? לדאנ
 גאז א טוט יז .קעז יד יװ בארג ןענעז םאװ ןשטנעמ ןוא קעז טנײפ
 טוט דיומ יד .זדנוא ראפ טשינ ןענעז ײז ,עדלעז ,םוק :רימ וצ

 ...םגעװטילש ןטוג א ץטאה ,םינאראנ רעמלעכ :ףור א
 רעביא םעפע רימ זיא׳ם ןוא ןםיורד ןיא םיורא ןעמוק רימ
 :יז טגערפ עזיור רתםא ןוא ענעדײ א ײבראפ טײג׳ם .עבט רעד
 ־טא — ?רעציבשזיא גילעז ׳ר ןופ בלעװעג־קינלעצ םאד זיא װו

 רימ ןוא קראמ םעד רעבירא ןענאפש רימ .ענעי טזײװ ,ןגעקא אד
 טײטש אד .ןטשרע ןופ לטירד א בלעװעג א ןיא ןײרא ןעמוק
 טשינ זיא יז .ראה עטיור טימ ראנ ,עצראװש ץיק טשינ ,לדײמ א
 יד .םינפ ןפיוא ךעלעקנערפשרעמוז טאה יז רעבא ,עםואימ ןײק
 אד ןאק׳מ — :טגערפ עזיור רתםא יד .םערגא יװ ןירג ןענעז ןגיוא
 אד ןעק׳מ ? טשינ םאװ ראפ :טרעפטנע לדײמ םאד ? לדאנ א ןגירק
 לםיב א טימ לדאנ א ךוז׳כ .•טגאז עזיור רתםא .ןגירק ץלא
 םאד .ןעמעדעפוצנײא רעװש ןא רימ טמוק׳ם ליױו ,לכעל רעםערג א
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 םיוא טבײלק מא ןעלדאנ עלא ןעמיענםיורא ךײא ל׳כיא :טגאז לדײמ
 .טליװ ריא םאװ

 רימ טמענ ץראיד׳ם ןוא ךיז טוט אד סאװ ןענאטשראפ באיר׳כ
 ־טכאש ןעצ רשפא םיורא טמענ לדײמ םאד .ןלזג א ײב יװ ןפאלק
 זיא טא ?ץיטש ץע טלאז םאװ וצ :גאז א טוט יז .ןעלדאנ ךעל
 ןיוש עז ךיא .לקנעב א וצ ךיוא רימ טקור יז .ךײא טצעז ,לוטש א
 ־דאנ יד ןענעז סעפע :טגאז יז .םיוא יז טוװרפ עזיור רתםא זא
 .רעדנוזאב ןײז ףראד טראם עדעי :טשימעגפיונוצ ריד ײב ןעל

 ײז ןענעז קירבאפ רעד ןופ ןעמוק ײז ןעװ :טרעפטנע ענעי ןוא
 עזיור רתםא זא ןיוש עז׳כ .ןשימעצ םינוק יד רעבא ,טריטראס
 ,טשינ אד עז׳כ :טגאז יז .ןרעזײברעד וצ יז ןטײהנגעלעג ראנ טכוז

 ןלעטשוצ ל׳כיא ,טראװ :טרעפטנע לדײמ םאד ןוא ,לקנוט וצ זיא׳ס
 סאד ריד טניול — .רעקיטכיל זיא טראד ,ריט רעד וצ לוטש יד
 רתםא טגערפ — יזהטורפ רעבלאה א ראפ לדאנ א בילוצ ץלא
 ןעמ טגירק הטורפ רעבלאה א ראפ :טגאז לדײמ םאד ןוא ,עזיור
 ,םנטײװצ :סנטשרע זיא םאד .ענײא טשינ ,ןעלדאנ יױוצ רימ ײב

 :זיא ןופרעד שטײט רעד .האמ ןידכ הטורפ ןיד :טגאז עטאט ןײמ

 ־ראפ טנײה .םיניודליג טרעדנוה ןופ יװ זיא הטורפ א ןופ ןיד רעד
 ףיוא םנלאװ ןפיוק ןעמוק רע ןאק ןגראמ ,לדאג א הנוק רעד טגנאל
 ? קידײל זיא בלעװעג׳ס סאװ סע טמוק עשז־יװ — .רעײטשםיוא ןא

 ,ריענילבול שירעב ײב ,רעביאנגעקא — .עזיור רתםא טגערפ —

 טגאז יז .ןקעטשנײרא טשינ עקליפש ןײק ןאק׳מ זא טפאשגנע ןא זיא
 ךיא ןיב רעהא רעבא ,טנװײל יד טפיוקעג ךיא באה טראד :רעטײװ

 .לדאנ רעד ךאנ ןעמוקעג

 טאה עזיור רתםיא זא ארומ באה׳כ .טםגרע טרעװ לדײמ סאד
 .דלודעג׳ם ןצאלפ ךיוא ןאק ךאלמ א ײב .סאמ יד טפאכעגרעביא

 ףראד ,טיג טאג סאװ .טרעשאב זיא ץלא :טגאז לדײמ סאד רעבא
 וצ לוטש יד ןקורוצ ןײלא ליװ עזיור רתםא .ביל ראפ ןעמענ ןעמ
 לאמ א טימ .חירטמ טשינ ךיױז^ טײז :טגאז לדײמ םאד ראנ ,ריט רעד
 םאװ — .ןגאז םעפע ריד ליװ׳כ ,טראװ :גאז א עזיור רתםא יד טוט
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 :טגאז עזית רתסא ןוא ,לדיימ םאד טגערפ — ?ןגאז ריא טליװ
 סאװ .דײרק יװ םיױו ןראװעג זיא לדײמ םאד .בוט־לזמ ״לרעטכעט
 ןײמ ץיז טםעװ :טרעפטגע עזיור רתםא ןוא יז טגערפ ? ריא טנײמ
 םרעטםײמגאװ למעל ׳ר — רעטיױו יז טגאז — ןיב ךיא .רונש
 ןײק ןפיוק טשינ ״ןקוקנא ךיד ןעמוקעג ןיב׳כ .װיושעיבורה ןופ בײװ
 .דײז טזיב וד ןוא עשזגאר א זיא רעטכאט סעשירעב םעד .לדאנ

 .ביױו םעצנעב ץימ ץיז טםעװ
 .למיה ןופ םנ א זיא ,טשלחעגקעװא טשינ טאה לדײמ םאד זא
 ־אז .רעטםײמגאװ למעל ׳ר ןופ טרעהעג ןבאה שטשאמאז ןיא עלא

 ךיז טםױורעד׳מ .םינוק ץירא ןעמוק׳ם .ןילבול טשינ זיא שטשאמ
 לרעבײק ןופ םיורא טמענ עזיור רתסא .ןעשעג זיא׳ס םאװ
 .טלעג־המיתח ,ריד ראפ זיא םאד *טגאז ןוא ןיטשרוב לשטײב א
 פאק םעד קינעטרעטנוא ןא טגיוב לדײמ םאד .פאק םעד ןא גיוב
 ־עטאט םלדײמ רעד ןפיול וצ ןעמוק׳ם .לרינש׳ם ^ ריא טוט יז ןוא
 קעװא ךײלג זיא ץימע .טניױו׳מ ,ךיז טזדלאה׳מ ,ךיז טשוק׳מ .עמאמ
 םאװ טרעהרעד טאה ענעי זא .דיומ םעשירעב השעמ יד ןגארטפא
 ןסײהעג .ןיױועג א טימ םיורא ץעז א ןאטעג יז טאה ,ןפאלראפ זיא׳ם
 ראפ טמשעג ט׳יז .חג ןםיורג א טאהעג טאה עטיא יד .עטיא יז טאה
 טפוטשעגכרוד םיוק טאה רעציבשזיא גילעז .עטרחוס עקידרעײפ א

 .הםנרפ יד
 ,עזיור רתםא ,יז .ךודיש א ן־^ועג זיא׳ם ,ןשטנעמ עביל ענײמ
 .טלקאשעגוצ למעל טאה ,ןאטעג ט׳יז םאװ .ןזיוה יד ןגארטעג טאה
 טכאמעג טאה׳מ .טגערפעג טשינ טלאמעד ןעמ טאה ץילא ןתח םעד
 זמןה רעציבשזיא גילעז רעד .,דנותח א ךאנרעד דלאב ןוא םיאנת
 ןטכער ץיק .,דנותח עכײר א ןכאמ וצ ןעניגראפ טנאקעג טשיג ךיז
 טא,דעג טאה רע ליױו ,ץיז קלסמ טנאקעג טשיג ךיוא רע טאה הנ
 ־תיב ןיא טלענקעג ןבאה םאװ םירוחב ײװצ ןוא רעטכעט ײװצ ךאנ
 ןיב׳כ .םינדנ ץיק טשיג ךיורב רעטםײמגאװ למעל ׳ר רעבא .שרדמ
 רתסא .,דגותח רעד ףיוא טצגאטעג באה׳כ ,םיאנת יד ףיוא ןעװעג
 ןראװעג זיא יז .ןיסעצנירפ א יװ לדײמ׳ם טדײלקעגםיוא טאה עזיור
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ תוישעפ

 רעװ .םינפ ןפיוא סע ןעמ׳ טעז ףיוא טנײש לזמ׳ם זא ,ןײש טלפאט
 ןצנאט ןוא הפוח רעד רעטנוא ןײטש לראפ םאד ןעזעג טשינ טאה׳ם
 ןראװעג זיא׳ס .זיא תחנ םאװ טשינ טםיױו רעד ,לצנעט־הװצמ׳ם
 יז טאה ראי םוצ דלאב .דעלעבײט ןשיװצ יװ ןבעל א ײז ןשיװצ

 .לגניי א ןריובעג םיא

 ־וקעג זיא עזיור רתםא זא טסװורעד ךיז טאה עטיא יד ןעװ
 ןוא גאט טאה יז .ןעקנערק ןביוהעגנא יז סאד טאה ,ןוװרפםיוא יז ןעמ
 .בלעװעג ןיא ןײטש טרעהעגפיוא ט׳יז .ןופרעד טדערעג ראנ טכאנ
 ־ונעג ןבאה םינכדש יד .טניױועג ןוא ןגעלעג יז זיא טכענ עצנאג
 רעמ יז טאה ,םנטשרע רעבא ,םיכודיש טימ ריא וצ ןפיול ןעמ

 ןופ ןעמאנ א ןגארקעג יז טאה םעד ץוחא .טלאװעג טשינ םענײק
 ןביוהעגנא טאה׳מ .טראװק א טניװק א ןופ ןבאמ ןשטנעמ .תעשרמ א
 עטיא יד זא ןעמוקעגסיוא זיא׳ם .סעצנאמש ײלרעלא ןטכארטםיוא
 ןיא ןגיפשעגנא ריא ,עטצעל יד יװ ןעזיור רתםא טלדיזעגנא טאה
 דיגנ רעטפאטשעגנא ןא ןעװעג זיא שירעב .ןגאלשעג וליפא ,םינפ
 לקיטש׳ם םענעי טשינ ןעמ טניגראפ טעטש ענײלק יד ןיא ןוא

 ןעװעג זיא רעטכאט יד .המקנ טאהעג םיאנוש יד ןבאה טציא .טיורב
 דאנ .שא ןראװעג רחםמ ןופ זיא ריא ןא ןוא עטרחוס עצנאג יד
 ראג זיא רענעי .ןילבול ןופ הלכ א ןראװעג עטיא זיא טײצ א
 ־ונעגרעביא ןוא וױושעיבורה ןײק ןעמוקעג זיא רע .שורג א ןעװעג
 רחסמ וצ טגיוטעג יוזא טאה רע ראנ ,בלעװעג סרעװש םעד ןעמ

 .רמז־ילכ א ןײז ןאק דיא יװ
 טרעה׳ס ןוא ,םע טניד ,טניד לזמ׳ם זא .עבט יד ןיוש זיא יוזא
 יוזא דיז טאה רעטומ יד .רעיופאק ןײג ץלא טמענ ,ןעניד ףיוא
 ־ײטש־לאג יד ףיוא קנארק ןראװעג זיא יז זא ,ץראה םוצ ןעמונעג
 ־עג ריא זיא םינפ׳ס .טכוזלעג יד ןעװעג סע זיא רשפא רעדא ,רענ
 טלעטשעגנײרא טשינ רעמ טאה עטיא יד .ןרעפאז יװ לעג ןראװ
 ,טנכערעג טאה׳מ .ןירעציז־בוטש א ןראװעג ,םארק ןיא סופ ןײק
 יז טעװ ,דניק א ןבאה ןוא ןגארט ןיא ןײגראפ טעװ יז ןעװ זא
 ןראוועג סעפע זיא יז .ןעװעג ליפמ לאמ ײװצ ט׳יז רעבא ,ןםעגראפ
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 — ןעלטיג עדײרפ יד ןטליש ןעמונעג ט׳יז .ךיוא טרעדורעצ יװ
 םאד טאה ענעי זא ןדער ןוא — בײװ סעצנעב ןםײהעג טאה יוזא
 םענעגושמ א ןלאפנײא ץלא ןאק׳ם סאװ טםיױו רעװ .טלעטשעגנא ץלא

 ןוא ןבראטש טעװ לטיג עדײרפ זא טגאזעג ךיוא טאה יז ?פאק
 לאמ ןטירד םוצ זיא יז זא .טרא ריא ןעמענראפ טעװ ,עטיא ,יז
 ןטוג א וצ ןעמונעג יז רעטאפ רעד טאה ,ןגארט ןיא ןעגנאגדאפ

 .טבעלעג טשיג ןיוש טאה עמאמ יד :ןגאז וצ ןסעגראפ באה׳כ .דיי
 ט׳יז .טליפמעג רעטיױו ט׳יז ראנ ,סעימק ןבעגעג ריא טאה בר רעד
 ־יוטשעג־טשינ ײלרעלא ןדערנײא ךיז ןוא ןראטקאד ךיז ןביוהעגנא

 .ןטײקפאלש ענעג

 ךיז ײב ןםעזעג עטיא יד זיא לאמ ץיא .השעמ א טרעה טציא
 טזאלעגסיוא טאהעג ךיז טאה םידאפ רעד .טײנעג ןוא בוטש ןיא
 ־נײרא יז טאה ןשיװצ ןיא .ײנ׳ם ןופ ןעמעדעפנײא טפראדעג ט׳יז ןוא
 טריפשרעד יז טאה לאמ א טימ .ןפיל יד ןשיװצ לדאנ יד טקעטשעג
 ,טכוזעג יז ט׳יז ,ןעמוקעגניהא ץעגרע זיא לדאנ יד ןוא ךאטש א
 ענײמ .ײה ןגאװ א ןיא לדאנ א ןיפעג ײג ? םע ןעמ טגאז יװ ראנ
 יד ט׳יז זא ןדערנײא ןעמונעג ךיז טאה עטיא יד ,ןשטנעמ עביל
 רעד ןיא ,ךיוב ןיא ןכאטשעג ריא טאה׳ם .ןעגנולשעגפארא לדאנ
 ־־נאװ לדאנ א זא ןגאז ןשטנעמ .סיפ יד ןיא ,ןעגנול יד ןיא ,טםורב
 זיא יז ?אפור א טםיױו םאװ רעבא, אפור םוצ קעװא זיא יז .טרעד
 טאה רעטקאד ןײא .עשראװ ןײק וליפא ןוא ןילבול ןײק ןראפעג
 ־עגםיוא ריא טאה׳מ .שרעדנא ראטקאד רעטיױוצ א ,יוזא טגאזעג
 טיהאב .לדאנ ץיק ןענופעג טשינ טאה׳מ ראנ ,ןגאמ םעד טעפמאפ
 זא ןגירשעג ןוא טכענ עצנאג ןגעלעג זיא עטיא .ןרעװ ןעמ לאז
 טגאזעג ןבאה לײט .דײרעג א ןראװעג זיא טאטש ןיא .יז טכעטש׳ם
 .ןאטוצנא השעמ א ךיז לדאנ א ןעעולשעגפארא סנעגײא טאה יז זא
 זיא םאװ ראפ רעבא .ףארטש א זיא׳ס זא טהנעטעג ןבאה ערעדנא
 ־רעביא עקיריא םאד טאהעג ןיוש זיא יז ?ןפארטש וצ ןעמוקעג ריא

 .ןעמוקעג
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 רענעי ןוא ראטקאד ןסיורג א וצ ןיװ ץיק ןפאלעגקעװא זיא יז
 ־עגפאלש ןבעגעגנײא ריא טאה רע .האצמה ןא ףיוא ןלאפעג זיא
 ־עגפיוא דיז ט׳יז ןעװ .ךיוב ןיא טינש א טבאמעג ריא ןוא קנארט
 ־סיורא טשרמולב טאה רע סאװ לדאנ יד ןזיװעג ריא רע טאה ׳טפאכ
 טאה רשפא .ײברעד ןעװעג טשינ ןיב׳כ .םירעדעג עריא ןופ ןעמונעג
 ־וקעגקירוצ זיא יז ןעװ .תמא ןא ףיוא לדאנ יד ןענופעג עקאט רע
 בלעװעג ןופ .עטיא עקילאמא יד קירוצ ןראװעג יז זיא ,ןיװ ןופ ןעמ
 רעד ףיוא ןעװעג ןיוש זיא רעטאפ רעד .לת א ןראװעג טאהעג זיא
 ךײא באה׳כ .בלעוועג ײנ א טנפעעג ט׳יז רעבא .טלעװ רעתמא
 ןײק ןעמוק סעזיור רתסא טימ השעמ רעד ךאנ ?ןגאז וצ ןסעגראפ
 ןראװעג טנגעג רעצנאג רעד ןיא סעטרחוס עלא ןענעז ,שטשאמאז
 ־אטש וצ וליפא ראנ ,עדמערפ וצ זיולב טשיג ,לדײא שילרעטסיוא
 רעדא ,ןפיוק ליװ הנוק רעד יצ טסװועג טשינ ןיוש טאה׳מ .עשיט
 ־נװירב רעגערטנקאפ םײב טפיוקעג ןבאה ךעלדײמ־הלכ .ןוװרפסיוא
 ענעדיי א זא .ךעלפעה ןײז וצ יװ ןבירשאב זיא׳ס װו ,סרעלעטש
 ןגארטעגוצ ריא ןעמ טאה ,לװנײב ליונק א ןפיוק ןעמוקעג זיא

 .לוטש א

 ,החלצה טאהעג רעדיװ עטיא יד טאה בלעװעג םעײנ םעד ןיא
 זיא׳ס סאװ טשינ סיױו׳כ .טאהעג טשינ יז טאה רעדניק ןײק רעבא
 ־יורג רעד ןיא .ןטנאק ענעי ןופ קעװא ןיב׳כ לײװ ,ףוס רעד ןראװעג
 ־גאװ למעל רעד .טאג ןיא וליפא ,ץלא ןעמ טסעגראפ טאטש רעס
 ןופ .עגיה ןײק טשינ גנאל ןיוש ןענעז עזיור רתסא ןוא רעטסײמ
 ,אי .טרעהעג טשינ גנאל ןיוש ךיא באה בײװ ןײז ןוא ןצנעב
 ןוא ,רתיב ןראװעג בורח זיא ןגאװ א ןופ סקא ןא בילוצ .לדאנ א

 .ךודיש א ןראװעג עילאק זיא לדאנ א בילוצ

 טנזיוט ןביל ךיז ןאק׳מ .טרעשאב זיא ץלא זא ,זיא תמא רעד
 .םעדיוב א סיוא ךיז טזאל ,גוױז ןײק טשינ זיא׳ס ביוא ראנ ,לאמ
 רעדמערפ א רעטנוא ךיז טקור לאמ א טימ ,ראי ןביז םורא טײג׳מ
 רוחב א יװ השעמ א ןופ סיױו׳כ .הפוח רעד וצ םיא טימ טפיול׳מ ןוא
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 םיוועשאב קודצי

 ןוא שינעקיפעצ ףיוא עטרבח סהלכ רעד טימ טאהעג הנותח טאה
 ־רעד .םענורב ןיא ןפראװעגנײרא ךיז שינעקיפעצ ףיוא טאה ענעי
 עלא ןלײצרעדםיוא ןלעװ לאז ךיא ןעװ .טעפש ןיוש זיא׳ס ?ןלײצ
 ןביז ךידז טימ ןציז טפראדעג ךיא טלאװ ,סײװ ךיא סאװ תױשעמ

 ...טכענ ןביז ןוא געט
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 סנ^עס רעד

.1 

 ־גנױױל םיקציפאק .םרמ רעד ןיא .1946 רעמוז ןיא ןעװעג זיא׳ם
 טירר קיצנײא ןא טרעמילגעג טאה ,טםעװ־קראפ־לארטנעצ ףיוא ,מור

 םיקציפאק .םרמ רעד טימ טלאמאב רושזאבא ןא רעטניה לפמעל
 ־ײמ טימ ןעמולב ׳ןגיוא טימ רעכעלײק ? ןעגנונעכײצ עשיטאמאטיוא
 ןעגנאהאב ןעװעג זיא לאז רעצנאג רעד .רעגניפ טימ םרעכעב ׳רעל
 תעב ,םנארט ןיא טלאמעג עלא — רעדליב םיקציפאק עטאל טימ
 ,״לארטנאק״ ריא ןופ טשרעהאב טרעװ רעפרעק םיקציפאק עטאל
 טבעלעג ןבאה לאז םאװ ,םכח רעשידניא ןא ,אנשירק ראװאגאהב
 טלאמעג ^נשירק ראװאגאהב ,רע טאה םאד .טרעדנוהראי ןטרעפ ןיא
 טלאטשעג סאד ןטימ ןיא טאה םאװ ,קע םענעדלאג ןטימ עװאפ יד
 סענאטלאק טימ ןעגנאהאב ,רעמײב עשיטלעװ־טשינ יד ?אדוב ןופ
 םאװ ,םונעװ טענאלפ ןופ ןעיורפגנױ יד :ןטכורפ עשיטםאטנאפ ןוא
 ןרעיוא יד ןופ ןוא ןגײװצ יװ טײרפשעגסיוא ןענעז ערעײז טנעה יד
 ־עלאמ יד .ײרעעזלעה ןופ ןענאגרא — ןצענ ענרעבליז ךיז ןעיצ
 ןבאה ץלא רעביא — ,רעכיב טימ ןכאפ יד ,לבעמ עטלא סאד ,ןעײר
 ןעגנאהעג ןבאה רעטצנעפ יד רעביא .סנטאש עכעלטױר טרעיוהעג

 .ןענידראג
 ־אשזדיאוא ןא ףיורעד ןגעלעג זיא׳ם םאװ ,לשיט קיכעלײק א ײב
 ־עג זיא ,זיור עטקלעװראפ א ןוא לרעטײמורט־גײצליפש א ,לװאט
 טימ ,רעקינײבטײרב א ,רעקירעדינ א ,רעניבמאג חרז .רד ןםעז
 ,ןטניה ןופ ראה רעביוש א טימ ןוא טנראפ ןופ ןבראש אאג א

 ־שרעב ,עלעג טאהעג ךיוא רע טאה ןעמערב .יורג־בלאה ,לעג־בלאה
 עניורב ראפ א ײז רעטניה ןופ טקוקעגרעפא ןבאה׳ם ןוא ,עקידלט
 טשיג טעמכ טאה רעניבמאג .רד .עקידלזיפש ןוא ענײלק ,ןגיוא
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 .ןעלםקא עטײרב ףיוא ןםעזעג זיא פאק רעד .זדלאה ןײק טאהעג
 ןוא לצראװ םײב טשטאלפעגוצ ׳עמורק א טאהעג רע טאה זאנ א
 ,םקװונא עלעציפ א טצארפשעג טאה ןיק ןפיוא .ץיפש םײב טלײטעצ
 הראב א ןופ לטשער א זיא םאד יצ ןםיװ וצ ןעװעג רעװש זיא׳ם םאװ
 ,טשטײנקעצ ןעװעג זיא םינפ םאד .ראה לצראװ א טאלג רעדא
 ץראװש א ןגארטעג טאה רע .קיטיוק יװ םעפע ןוא טריזאר־טכעלש
 ־עג זיא םאװ רעדניבםיוא ןא ןוא ןקעלפ טימ דמעה םיױו א ׳לקער

 .םורק רעד ןיא ןםעז
 ןא ןיא יקציפאק .םרמ רעד וצ טדערעג טאה רעניבמאג .רד

 .שטײד טימ שידײ ןופ שימעג ןשילרעטםיוא
 דנײרפ רעזנוא טזיא װו ? עאל אז טנײה םע טרעיוד םאװ —
 י ןרעפם עשילמיה יד ןיא ץיגרע טעשזדגאלבראפ ? אנשירק ראװאגאהב
 ־אק יורפ יד טאה — טשינ ךימ יז ןגאי ׳רעניבמאג .רד —
 ײז ןאק ןעמ — .שירעמשטײד ןבלעז םעד ןיא טרעפטגעעג יקציפ
 ...ןזירפאק מא ןכאזרוא ערײז ןבאה ײז ...םרעדרא ןײק ןבעג טשינ

 ...דלודעג עלעפאק א ןבאה ןזומ יז
 ןיא רעגגיפ עצרוק יד טימ ןקיופ ןעמונעג טאה רעניבמאג .רד
 יד .עלעדרעב טיור א טצארפשעג טאה רעגניפ חעי ףיוא •שיט
 ןופ טעבםיוא ןפיוא פאק םעד טראפשעגנא טאה יקציפאק .םרמ
 ןגעק .םנארט ןיא ןלאפוצנײרא טראװעג ,םעיװ יד ןםאלשעגוצ ,לעטאפ
 ־רעטנוא טנאקעג ןעמ טאה טכיל ןטיור ןופ ץיש רעלעקגוט רעד
 םאד ,טלזײרקעג ץא ץראװש־טאמ ,ראה עטבראפעג־שירפ יד ןדײש
 םאד ,ןקאבניק עכיוה יד ,זאנ רעטײרב רעד טימ םינפ עטעשזורעג

 ־עגגא ןגיוא עטקורעגרעדנאנאפ־טיױו יד ,ליומ עקידנצראטשםיורא
 יז זא ,ןעלציװ ךיז טגעלפ רעניבמאג .רד .אראקםאק טימ טרימש
 רעד ,רעריא ןאמ רעד .םפאמ רעטבראפעגפא ןא יװ םיוא טעז

 ןצכא ראי א טימ ןבראטשעג טאהעג זיא ,יקציפאק ןאעל טםיטנעד
 ךיז טאה הנמלא יד .רעדניק ןײק טזאלעגרעביא טשינ טאה ,קירוצ
 ןא ןופ ןעמוקאב טאה יז םאװ ,עיםנעפ רעכעלרעי א ןופ ןטלאהעגםיוא
 ־ראפ א ןריולראפ טאהעג יז טאה 1929 ןיא .טפאשלעזעג־עיצארוקעםא
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 ןופ םנטצעל טאה יז רעבא ,טירטם־לאװ ףיוא םעיצקא ןיא ןגעמ
 יד טיול ,ןריפאפטרעװ ןוא םעיצקא ןפיוקוצגײא ןביוהעגנא ײנ׳ס
 ־אק יורפ יד .לאטםירק א ןופ ןוא לװאט־אשזדיאוא ןופ ןעגנוזיױונא
 ראװאגאהב ײב טגערפעג טײצ וצ טײצ ןופ וליפא טאה יקציפ
 טאה ןלאפ עכעלטע ןיא .ךעלדרעפ ףיוא ןליפש ןגעװ תוצע אנשירק
 ןיא רעדא ראװ רעד ףיוא טקעלפטנא ריא םכח רעשידניא רעד

 ...ןעניװעג טעװ םאװ דרעפ םעד ןופ ןעמאנ םעד םולח
 ־עגפיורא ׳פאק םעד טזאלעגפארא טציא טאח רעניבמאג .רד
 ־בלאה ,טכארטעג־בלאה טאה רע .ןרעטש ןפיוא טנאה יד טגײל
 ןײלא ןבעל םאװ ענעי ןופ רעגײטש רעד זיא׳ם יװ — טלמרומעג

 .ךיז וצ ןדער וצ טניוװעג ןענעז ןוא
 ןײז ןיוש טעװ טגײה .טכאמעג ראנ םוצ ךיז גונעג ,ונ —

 ...ןםעגעגוצ ךיוא ןרעװ ךעלפערק .לאמ עטצעל׳ס
 ? טגאזעג םעפע ןעבאה יז —

 .ןײנ ?אה —
 .םנארט ןיא ןלאפנײרא טשינ ךיא ןאק ,ךיז טלײא ריא זא —
 .ךיז ןיא טעקורמעג רעניבמאג .רד טאה — סנאמש־םנארט —
 טאה טגאזעג — .ץלא םאד ,טקיטעפשראפ ךיז טאה טסײג רעד —

 :רע
 זיא רענאקירעמא רעד ביוא .טײצ באה׳כ .טשינ ךיז לײא׳כ —
 ,רעללעפקאר רעטיױוצ קיא ךיא ןיב ,טלעג זיא טײצ זא ,טכערעג

 ;עכ־עכ־עכ
 רעד .ןרעפטנע וצ ליומ םאד טגפעעג טאה יקציפאק יורפ יד
 טאה יז .ןעלצראװ ענײז עלא טימ ןרעטיצ ןעמונעג טאה ןיק־לפאט
 ןאטעג יז טאה לאמ א טימ .ןײצ עשלאפ ןטסאק א טקעדעגפיוא
 ץפיז א .םנארט ןיא ןלאפעגנײרא זיא ןוא פאק םעד ףראװראפ א
 ןוא לכראכ א ןאטעג טאה יז .ןםירעגםיורא ריא ןופ ךיז טאה

 .ךראנש א
 ,קירעיורט ,קידנגערפ ,ריא ףיוא טפאגעג טאה רעניבמאג .רד
 רעד ןופ ךראש םוש ץיק זעמונראפ טשינ טאה רע .טשודיחראפ
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 רעהעג א טאהעג םינפא טאה יקציפאק .סרמ יד רעבא װיט־ןסיורד
 ׳זאנ יד ,ןפײלש יד ןבײר ןעמונעג טאה רעניבמאג .רד .היח א ןופ
 ןעוו ,טײצ א ןעװעג זיא׳ס .לדרעב עלעציפ םײב ןעמונעגנא ךיז
 ענעי רעבא ,לכש ןטימ ןײטשראפ ןבאז עלא טוװרפעג טאה רע
 טאהעג טאה רע .רעבירא טאהעג םיא ײב גנאל ןיוש זיא עכאפע
 ־אדעה טראס א ,עיפאזאליפ עשיטסילאנאיצאר־יטנא ןא טיובעגפיוא
 יד יװ סקעס טלעטשעגקעװא טאה סאװ ,קילג ןיא ןביולג א ,םזינ
 ןופ עפוטש עטסקירעדינ יד יװ — לכש םעד ןוא ויז־ןיא־ךאז

 םוצ טריפ סאװ ,ןבעל ןופ (גנולאפרעדנאנאפ) עיפארטנע יד ,ןעקנעד
 .טיוט ןקיטליגדנע

 ־מאק רעגייטש ןשילרעטסיוא ןא ףיוא טאהעג טאה רעניבמאג .רד
 .הלבק רעד טימ ןטסװואבמוא םעד ןגעוו ןעעדיא סנאמטראה טריניב
 ,יז ןוא רע ןופ שינעראפפיונוצ זיא ץלא ,גנוטפעהאב זיא ץלא װו
 רע זיא םעטסיס ןקיזאד םעד בילוצ עקאט .טולאסבא ן׳זיב םאטא ןופ
 ןליופ ןיא טזאלעגרעביא ,עקירעמא קיק זיראפ ןופ 1939 ןיא ןעמוקעג
 ־עג א ןוא ןטג טלאװעג טשינ םיא טאה סאװ ביױו א ,בר א ןטאט א
 טבעלעג טײצ א ריא טימ טאה רע סאװ ,ןירעטכיד א ,אלענ ,עטביל
 ןעװ זא ,טריסאפ יוזא טאה׳ס .זיראפ ןיא רעטעפש ןוא ןילרעב ןיא

 ףיוא ןראפעג אלענ זיא ,עקירעמא ץיק קעװא זיא רעניבמאג .רד
 ־פארא טלאזעג יז טאה רע .עשראװ ןיא עמאמ־עטאט וצ ךוזאב א
 ־יא ןא ןעניפעג אד טעװ רע יװ םעדכאנ עקירעמא ןײק ןעגנערב
 ןופ םענײא ןיא עלעטש־ראסעפארפ א רשפא ,גאלראפ א ,רעצעזרעב

 ,ןטעטיסרעװיגוא רענאקירעמא עסיורג יד
 ־רעפאה ךיז ײב ןעװעג ךאנ רעניבמאג .רד זיא טײצ רענעי ןיא
 ןשיערבעה םעד ןיא ערדעטאק א ןגאלשעגראפ םיא טאה׳מ ,קיד
 טלאזעג טאה גאלראפ רעניטסעלאפ א .םילשורי ןיא טעטיסרעװינוא

 ,ךירוצ ןיא ןעײסע ענײז טכעלטנפעראפ טאה׳מ .ךוב א סנײז ןקורד
 .זיראפ ןיא

 ץלא טאה ,המחלמ־רעלטיה רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ רעבא
 תנזבראפ טאהעג ךיז טאה רע .קידלזמ־םילש ןײג םיא ןעמונעג
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 .ןבראטשעג גנילצולפ זיא רענעי רעבא ׳טנעגא ןשירארעטיל א טימ
 ־עזרעביא יד רעבא ,רעצעזרעביא ןא ןענופעג טאה רעניבמאג .רד
 ־רעביא רעד זיא ׳קיניױו םאד זיא רשפא .טגיוטעג טשינ טאה גנוצ
 .רד .טפירקםונאמ םעד ןעמונעגטימ ,ןדנװושראפ טאהעג רעצעז
 עםערפ רעשידײ רעד ןיא .עיפאק ןײק טאהעג טשינ טאה רעניבמאג
 ,ךעלטנײפ םיא וצ ןראװעג הבים ןא יװ סעפע רעבײרש יד ןענעז
 ־אזינאגרא עשידײ יד .ןאטאלראש א זיא רע זא ׳ןרעהוצנא ןבעגעג
 ־קירוצ ײז ןבאה ,ןעגנוזעלראפ םיא ײב טלעטשאב ןבאה םאװ םעיצ
 ןעװעג ןדײל עלא ןענעז עיפאזאליפ רענעגײא ץיז טיול .ןפורעג
 ־טיה .קיטארע רעלאםרעוױנוא רעד ןופ ןקורדםיוא יװ רעמ טשינ
 לסעװ טםראה םאד ןעגנוזעג ןבאה םאװ םיצאנ יד ,ןילאטם ,רעל
 עײנ טכוזעג שיטקאפ ןבאה ,סעטאל עלעג ןדיי ןאטעגנא ןוא דיל

 ,גנוטפעהאב ןופ סעיצאיראװ ןוא ןעמראפ
 םענעגײא ןײז ןיא תוקפס ןעמוקאב טאה רעניבמאג .רד רעבא
 רע .גנולפיױוצראפ א ןיא ןלאפעגנײרא טאהעג זיא רע .םעטסים
 טניוװעג טאה רע װו לעטאה םעד ןופ ןעיצסיורא טזומעג ךיז טאה
 ־ראפ ןיא ןעגנאגעגמורא זיא רע .רעמיצ טרילבעמ א ןעניפעג ןוא
 ־עג ,םעירעטעפאק ןיא געט עצנאג ןסעזעגפא ,םישובלמ עטזאלראװ
 ,ןראגיצ עטכעלש טרעכיורעג ,עװאק ךעלפעט עקילאצמוא ןעקנורט

 םיא טאה׳ם םאװ ,ראלאד קילדנעצ ראפ א ןופ ןטלאהעגםיוא ךיז
 םיטילפ .טפאשלעזעג עשיפארטנאליפ א שדוח ןדעי טלאצעגםיוא
 ןעלטימ ,ךעלקעפ ,םעזיװ ןגעװ ןםעײנ ײלרעלא טײרפשראפ ןבאה
 ־ודנאה ןײק ןליופ ןטריפוקא־יצאנ ןופ םיבורק ןעגנערבוצרעבירא
 טשינ םענײק טאה ,רעניבמאג חרז ,רע רעבא ,ליזארב ,אבוק ,סאר
 ־עגנא זיא ןאנעל ןופ .םאטעג עשיצאנ יד ןופ ןגירקםיורא טנאקעג
 .טרעהעג זנשינ ריא ןופ רע טאה רעמ ןוא וױרב רעקיצנײא ןא ןעמוק
 יװ ןעמונאב רעניבמאג .רד טאה ,קראי־ױנ ןיא ,אד טשרע
 זיא ריא ןא .ןאנעל רעקיזאד רעד וצ ןעװעג זיא רע ןדנובעגוצ

 .ןפלאהאבמוא ןראװעג רע
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.2 

 ־אגאהב .ןטכענרעײא יװ ,ןטכענ יװ טרזחעגרעביא ךיז טאה אא
 ליומ םיקציפאק .רמ רעד ןופ ןדער ןעמונעג טאה אנשירק ראװ
 ןיא ׳לוק שליבםנאמ־בלאה ,שירעבײװ־בלאה א טימ שילגנע ףיוא
 ־םיוא רעד ןיא ןזײרג םיקציפאק .םרמ רעד טימ ,טנעצקא ןרעװש א

 .קיטאמארג רעד ןיא ןוא ךארפש
 לטעטש א ןופ טמאטשעג טאה יקציפאק האל רעדא ,עטאל
 ־עג טשינ לאמ ןײק טאה רעניבמאג .רד .ןטאפראק יד ןיא ץעגרע
 ־ילאג א ,עשינעמור א ,עשיראגנוא ןא :זיא יז םאװ ןײגרעד טנאק
 ןײק טשינ ,שיליופ ץיק טשינ טנאקעג טשינ טאה יז .ןירענאיצ
 ןראװעג ךיוא זיא רעריא שידיי רעד ןוא ,שילגנע ץיק טשינ ,שטײד
 שיטקאפ טאה יז .עקירעמא ןיא ןראי עגנאל יד ןיא ןבראדראפ
 םכח רעד ,אנשירק ראװאגאהב ןוא ,ךארפש םוש ןײק טנאקעג טשינ

 .שלעװרעדיוק ריא טימ טצונאב ךיז טאה ,עידניא ןופ
 ײב ןגערפ טוװרפעג רעניבמאג .רד טאה ןטײצ עטשרע יד
 ,ץנעטםיזקע רעשידרע ץיז ןופ ןטײהלצנײא אנשירק ראװאגאהב
 ץלא ןיוש טאה רע זא ,טרעפטנעעג טאה אנשירק ראװאגאהב רעבא
 טניוװעג ןבאה לאז רע .ךיז טניפעג רע װו ,ןרעפם יד ןיא ןםעגראפ

 טאה אנשירק ראװאגאהב .םארדאמ ןופ טאטשראפ א ןיא ץעגרע
 ןעמ טדער עידניא לײט םענעי ןיא זא ,טםװועג טשינ וליפא
 םעומש א ןריפראפ טוװרפעג םיא טימ טאה רעניבמאג .רד .לימאט
 ־נוקאם רעד ^מאיאמאר רעד ,אטאראבאהאמ רעד ,טירקםנאם ןגעװ

 רעמ זיא רע זא ,טהנעטעג טאה אנשירק ראװאגאהב רעבא ,אלאט
 רעשידניא רעד .רוטארעטיל רעשידרע רעד ןיא טנװאהאב טשינ
 ־יפם ץא עשיפאזאעט ראפ יד חח א טנאקעג טשינראג טאה םכח
 טאה יקציפאק .םרמ יד םאװ ןלאנרושז ץא ךעלכיב עשיטםיטיר

 .טנעײלעגרעביא
 רעבא ,ץיװ רעםיורג ץיא רעניבמאג .רד ראפ ןעװעג ץלא זיא׳ם
 ־ראדראפ א טאה׳מ ,ץןנאװ טימ רעמיצ א ןיא ךיז טרעגלאװ׳מ זא
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 ןוא ריפ וצ טבײלב׳מ ןוא סעירעטעפאק ןיא ןםע ןופ ןגאמ םענעב
 ײלרעלא וצ דלודעג ןעמ טגירק — ׳עילימאפ א ןא ראי קיצכעז
 יקציפאק .םרמ רעד טימ טנעקאב טאהעג םיא טאה ץימע .קעלש
 ־עם רעקילדנעצ ײב ןםעזעג טלאמעד טניז זיא רע .1942 ןיא דאנ
 טכארטאב ,רעצכעבײרש עשיטאמאטיוא עריא טנעײלעג ׳עריא ןםנא
 ־נאק עשיטאמאטיוא עריא טרעהעג ,ןעײרעלאמ עשיטאמאטיוא עריא
 ־םיורא טאה יז םאװ עטיוט יד טימ טסעומשעגכרוד ךיז ,ןטרעצ
 ,האװלה א ריא ײב ןעמונעג רע טאה לאמ עכעלטע עשפיה ,ןפורעג
 ריא ײב ןגארקעג טפא טאה רע .ןבעגעגפא טשינ טאה רע סאװ
 ןםעגעג טשינ טאה יקציפאק .םרמ יד ליװו ,רעפאם ןשיראטעגעװ א
 םאװ תיפש זיולב ,רעײא ןײק ׳דלימ ןײק ׳שיפ ןײק ׳שײלפ ןײק
 טאה יז .ןטכורפ ןוא ןםנירג ־ןבעגעגםיורא טאה דרע עמאמ יד
 .אדאקאװא ׳ןעמיורגלימ ,ןעלדנאמ ׳םינ טימ ןטאלאם טײרגעגוצ םיא
 .רד טימ ןריפראפ טוװרפעג יקציפאק עטאל טאה ביוהנא ןיא
 עטאל זא ׳ןטלאהעג עלא ןבאה רעטםײג יד .עביל א רעניבמאג חרז
 רעכעלטעג ןיא ןקינײאראפ ךיז ןפראד רעניבמאג חרז ןוא יקציפמאק
 וצ גנוגײנ א ןזיװעגםיורא טאה אנשירק ראװאגאהב .טפאשביל
 ןרעניבמאג .רד ןבעגעגפא רדםכ טאה יקציפאק עטאל .תונכדש
 ,טעביט טימ ןדנובראפ ןענעז םאװ םרעטםײמ עשילמיה יד ןופ ןםורג

 םעד ׳א ל ל ל א ב מ א ש רעד ׳טפאשרעה רעשילמיה רעד ׳סיטנאלטא
 ט א נ א ס ןופ טאר םעד טימ ןוא רוטאנ רעד ןופ דײרגינעק ןטרעפ
 עטשרע יד ןיא ןענעז ׳דרע רעד ףיוא יװ ׳למיה ןיא .אראמוק
 ךיז ןבאה תוחוכ .ןםיזירק ײלרעלא ןענאטשטנא ןראי רעקיצרעפ
 ־עג דיז זפאה סמארשא יד ןופ רעדילגטימ יד .טריפורגרעביא
 יד ןופ טאה׳מ .תוחוכ עזײב עשימםאק יד טימ המחלמ א וצ טײרג
 ־אב ןלאז סאװ ׳ןראטקעשזארפ טקישעגםיורא ןרעפם עטשרעביוא
 ןוא רענעמ ענעבילקעג ןלײטםיוא ןוא דרע טענאלפ םעד ןטכײל

 .ןקעװצ עלעיצעפם ראפ ןעיורפ

 ,רעניבמאג חרז ׳רע זא ׳טרעכיזראפ טאה יקציפאק .סרמ יד
 ־רעדיװ ןלאםרעוױנוא ןיא לאר עקיזיר א ןליפש וצ טײרבעעא זיא
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 יד טשיוטגא ׳עיםימ ןײז טזאלראווראפ טאה רע רעבא .טרובעג
 ־אק .םרמ רעד ןרינאפעלעט טלאזעג טאה רע .םרעטםײמ עכעלטעג
 ־קעווא טאהעג זיא רע .טרינאפעלעט טשינ טאה רע רעבא ,יקציפ
 ־עג טשינ וליפא ,עיפלעדאליפ ץיק םישדח עכעלטע ףיוא ןראפעג
 ןםיװ וצ טשינ ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא רע .לטראקטםאפ ןײק ןבירש
 ןפארטעג טאהעג םיא טאה יקציפאק .םרמ יד ^ד זיא רע זא ,ןאטעג
 ,םענעםירעגפא ןא — ױנעװע רעטםקעז רעד ףיוא טאמאטיוא ןא ןיא
 טשינ וליפא טאה רע .ףיש עטײרדעגםיוא ןיא ,דמעה קיטיוק א ןיא
 ץעזעג ןטיול שטאכ ,טפאשרעגריב ןײק ףיוא ןבעגעגנא טאהעג
 ־םיורא טפראדעג טשינ ,רעגריב ןרעװ טנאקעג םיטילפ עלא ןבאה

 .עזיװ יד ןגירק וצ דנאלםיוא ןײק ןראפ

 םאװ ץלא זא ,ןזיװעגםיורא טאהעג ךיז טאה ,1946 ןיא ,טציא
 ־עג זיא ,רעירפ ןראי טימ טגאזעגםיוראפ םיא טאה יקציפאק עטאל

 רענעי ףיוא רעבירא טאהעג ןענעז עטנעאנ ענײז עלא .ראװ האװ
 ראװאגאהב .אנעל ,רעטםעװש יד ,רעדירב יד ,עטאט רעד ?טײז

 ,ןעזעגםיוא טאה׳ם .ןםורג ןבעגעגפא ןעמעלא ײז ןופ טאה אנשירק
 רעניבמאג .רד טקנעדעג טאהעג אא ךאנ ןבאה םרעטםײמ יד זא
 ןופ ןעמוקמוא םאד וליפא .רענעלפ םיא ראפ טאהעג ץלא ךאנ ןוא
 זיא ,ףאהטוטש ,קענאדיאמ ,עקנילבערט ןיא רענײז עילימאפ רעד
 ןופ גנולקיװטנא רעד טימ ,טכיל ןופ תוחוכ יד טימ ןדנובראפ גנע
 םעד טימ ןוא א י ר ו מ ע ל ןופ הפוקת רעד טימ ,א מ ר א ק רעד
 ןיא גײטשפיוא ןשירפ א וצ טײהשטנעמ יד ןריפרעד וצ טםעמראפ

 ...עביל
 טנגונגאב טשינ ךיז יקציפאק .םרמ יד טאה ןכאװ ראפ עטצעל יד
 טאה יז .רעגײטש ןכעלגײװעג ןפיוא טםײג םאנעל ןפורםיורא טימ
 טימ ןםעומש וצ טײהנגעלעג ענעטלעז יד רעניבמאג .רד ןבעגעג

 •רעקידעבעל א טימ יװ ןאנעל רענעמוקעגמוא רעד
 רעד טאה טנעמאמ ןםיװעג א ןיא ־יוזא ןעמוקעגראפ זיא׳ם
 טאה ,רעניבמאג חרז ,רע ןוא ןכײצ א ןבעגעג אנשירק ראװאגאהב

 .רעמיצפאלש םוצ ראדיראק ןרעטצניפ ןרעביא ןײג טזאלעג ךיז
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 ,עדאמאק םיקציפאק .םרמ רעד ןבענ ,שינרעטצניפ רעד ןיא ,טראד
 טאה יז •אנעל ץיז טלאזעג טאה םאװ טלאטשעג א טרעיוהעג טאה
 טמיורעגנײא םיא ,שיליופ ףיוא רעניבמאג .רד וצ טרעטםילפעג
 .םיבורק ,דנײרפ ןופ ןםורג ןבעגעגפא םיא ,רעטרעװ עכעלטרעצ
 רעניבמאג .רד ןטאבראפ גנערטש טאהעג טאה אנשירק ראװאגאהב
 ןדאש ןעגנערב ןאק םאד ליױו ,טםײג םעד ןרירנא ןוװרפ וצ טשינ
 עטלײצעג יד .יקציפאק .םרמ רעד ײם ,רעניבמאג .רד ,םיא ײם
 וצ ריא וצ ךיז ךוזראפ א טכאמעג טאה רעניבמאג .רד םאװ ,לאמ
 יװ דעבא ,ונ .טשטילגעגקעװא קיצנוק ךיז יז טאה ,ןרעטנעענרעד
 יד ײב ןעװעג טשינ זיא רעניבמאג .רד ןקארשרעד ןוא טלמוטעצ
 ,ןובשח א ןבעגעגפא ךיז ןגעװטםעד ןופ רע טאה ,םענעצם עקיזאד
 זיא ןזיװאב םיא וצ ךיז טאה םאװ יורפ יד .לדניװש ץלא זיא׳ם זא
 ןםורג יד .ליטם ריא טשינ ,םיטש ריא טשינ זיא׳ם ,אנעל טשינ
 ־םיוא טנאקעג טכײל ןעמ טאה ןבעגעגרעביא םיא טאה יז םאװ
 .םרמ רעד וצ ןעמענ עלא יד טנאמרעד טאהעג טאה רע .ןטכארט

 .ןטײהלצנײא טגערפעגםיוא טלאמעד םיא טאה יז ןוא יקציפאק
 .ריגײנ א (רעניבמאג .רד ײב ןבילבעג אי זיא ליפעג ץיא
 בילוצ ןוא ? םיא וצ ךיז טזײװאב םאװ דיומ אראפ סאד זיא סאװ

 טאה יקציפאק .םרמ יד .טלעג ראפ אמתםמ ?םאד יז טוט סאװ
 זא ,ןזיװאב טאה טסײג א ןעגניד םאד רעבא .טלאצאב ריא יאדװא
 ראנ ,ײרעראנפאטםבלעז ףיוא זיולב טשינ לבאפאק זיא יקציפאק עטאל
 ךיז טאה רעניבמאג רד סאװ ,לאמ םעדעי .ערעדנא ןראנוצפא ךיוא
 ־עג טאה םאװ ,ראדיראק ןרעטצניפ םעד רעביא ןענאפש טזאלעג

 ( טלמרומעג רע טאה ,רעמיצפאלש םיקציפאק עטאל וצ טריפ
 ...!עפ ...עטגיושראפ עדליװ א ...ףרוטמ ...עגושמ —

 ־רעד טנאקעג ךיז םיוק רעניבמאג .רד טאה טכאנ ײב טנײה
 ערוטגאװא עצנאג יד .לאנגים םאנשירק ראװאגאהב ףיוא ןטראװ
 ףיוא ןטילעג טײצ א ןיוש טאה רע .ןםעגעגוצ ןראװעג טאהעג זיא
 .ץיז ןיתשמ טפראדעג ״דעש עבלאה עדעי ןוא עטאטסארפ רעד
 ןיא ןטערטפא ןסיורד ןופ ןעמוקגײרא םײב רע טגעלפ ךעלנײװעג
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 טציא םיא טאה׳ס .ןסעגראפ רע טאה לאמ סאד רעבא ,רעמיצדאב
 י?ציפאק .סרמ יד סאוו ,ןסנירג עיור יד ןופ .זאלב רעד ןיא ןכאטשעג
 ןיא טמירגעג םיא טאה ,לאמטכאנ ףיוא ןסע וצ ןבעגעג םיא טאה
 ,סנגינעגראפ עניוזא ראפ וליפא טלא וצ ןיב׳כ ,ונ .םירעדעג יד

 .טכארטעג רעדא ,טעשטפעשעג רע טאה
 טאה רעניבמאג .רד רעבא ,טדערעג טאה עידניא ןופ םכח רעד
 זעקטאידיא יד ,יז טרעדיולפ סאוו .טרעהעגוצ טשינ טכער ךיז
 ־דיוב עשיטײל ןײק ןײז טשינ וליפא ןאק יז ?פא יז טראנ ןעמעװ

 •״ןירעדער
 .רד ןוא ןכײצ םעד ןבעגעג טציא טאה אנשירק ראװאגאהב
 יד ףיוא ןטילעג ןיוש טאה רע .טלעטשעגפיוא ךיז טאה רעניבמאג
 ןעװעג טשינ לאמ ץיק ךאנ םיא ןענעז ײז רעבא ,ןראי טניז סיפ
 ןזומ לעװ׳כ ,ונ .טנװא ןקיטנײה יװ קירעבאלש ןוא רעװש יוזא
 רעװעשראװ א .ןםאלשאב רע טאה — זרעמיצדאב ןיא ץירא רעירפ
 טמענ ןוא עקירעמא ןיא ןריציטקארפ טשינ ראט סאװ ראטקאד
 .רד טימ טהנעטעעײא טאהעג טאה ,טײהרעליטש ןטנעיצאפ ןא
 ךיז ןענאק׳ס ,עיצארעפא יד ןגײלפא טשינ ראט רע זא ,רעניבמאג
 וצ טלעג טאהעג טאה רע טשינ רעבא .םעיצאקילפמאק ןפאש ךאנ
 טלײהעג ןײלא ךיז טאה רע .ןליװ םעד טשינ ,לאטיפש ןיא ןײג
 טאה רע םאװ ליפ א טימ ,ןשאלפ־םעראװ טימ ,רעדעב עסײה טימ
 ךיז טוװרפעג וליפא טאה רע .ךײרקנארפ ןופ טכארבעגטימ ךאנ
 טאה ,ץלעמש ראפ )ךאז ןײא ראפ ןיוש גיוט׳כ .ןרישזאםאמ ןײלא

 .טרעלקעג רע
 ־דאב םוצ רעבא ,טקנעדעג רע טאה רעמיצפאלש םוצ געװ םעד
 ־ידלקאװ א טקורעג ךיז טאה רעניבמאג .רד .ךעלטיױו זיא רעמיצ
 טאהעג זיא רע .רעדנילב א יװ ,םיוראפ טנעה יד טימ טפאטעג ,רעק
 ץימע רעבא ,ריט יד ןענעפע טוװרפעג ,רעמיצדאב םוצ ןעמוקעגוצ
 זדיומ יד ,יז זיא׳ם .קירוצ ףיוא עקמאילק יד ןאטעג פעלש א טאה
 ־ראפ יוזא ןראװעג זיא רע .טדערעג ךיז וצ רעניבמאג .רד טאה —
 ״טםײג״ םאלענ .שינעפרעדאב ןײז ןא ןםעגראפ טאה רע זא ,טפילב
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 השוב א .ןאטרעביא ךיז רעמיצדאב ןיא ןײרא טאהעג םינפא זיא
 רעד ןופ טײקגלאפעג רעד ראפ ,ןײלא ךיז ראפ ןעמוגעגגא םיא טאה
 יז טליפש ןעמעװ טימ זריא םע גיוט םאװ וצ .יקציפאק .םרמ

 ?עידעמאק א
 ־צניפ רעד וצ טניוװעגוצ טאהעג ןיוש ךיז ןבאה עגײז ןגיוא יד
 ־עי ריטנביוש רעד ךרוד טדײשעגרעטנוא טאה רע ןוא שיגרעט
 םאג רעד וצ רעטצנעפ א טאהעג טאה רעמיצדאב םאד .רוגיפ םרענ
 ךיז טאה יז .רעטמאל א ןופ ץישפא רעד ןלאפעגנײרא זיא׳ם ןוא
 עקידנצראטשםיורא טימ ,עכעלטײרב א ,עקירעדינ א טנכײצעגפא
 יד ןיא ןענאטשעג ,םיוא טעז ,זיא יז .םעזוב ןכיוה א ןוא ןטפיה
 טאה רע .רעטפעלפעג א ןבילבעג זיא רעניבמאג .רד .שעװרעטנוא
 יד רעבא ןראלק זיא לדניװש רעד ,גונעג ?ןאט ףור א טלאװעג
 טצעזעג םיא טאה ץראה םאד .ןעמונעגפא יװ ןראװעג םיא זיא גנוצ
 .זאנ רענעגײא ןײז ןופ שינעכראנש םאד טרעהעג טאה רע ןוא

 ראנ יװ רעבא ,ןײגקירוצ טזאלעג ךיז רע טאה ליױו א ךאנ
 רעגנעה א ןא ןםיוטשעגגא ךיז רע טאה ,טײרדעגםיוא ךיז טאה רע
 פאלק א ןעמוקאב ,טנאװ א טפאטעגנא טאה רע .םישובלמ ןופ
 ־עגפארא זיא םעפע ןוא קירוצ ףיוא ןטערטעגפא זיא רע .פאק ןיא
 םיקציפאק .םרמ רעד ןופ ענײא םינפא — ,ןכאדבעצ ךיז ןוא ןלאפ
 ןיא ןאפעלעט רעד טאה עגר רעד ןיא ...םעטכאמש עשיטלעװ־ענעי
 ןוא ףראש שילרעטםיוא ןםירעגפא ךיז — ןעגנולקעצ ךיז ראדיראק
 ־צולפ טאה רע .רעטיצ א ןאטעג טאה רעניבמאג .רד .קידנרימראלא
 ךיז טאה רע .שעװרעטנוא יד ןיא טײקמעראװ א טריפשרעד גניל

 ...דניק א יװ טצענאב

.3 

 רעניבמאג .רד טאה — ףום עמאם םײב ןיוש טלאה׳כ ,ונ —
 זיולב טשינ .קירוצ ףיוא ןכירק טזאלעג ךיז טאה רע .טדערעג ךיז וצ
 ־עג ךיז טאה רע .טכײפ ךיוא םיא ןענעז ןזיוה יד ,שעװרעטנוא יד
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 םיוועשאב קחצי

 ןײא טשינ טאה׳ם .ןעמוקנגעקא םיא טעוו יקציפאק .םרמ יד זא ,טכיר
 םנארט א ןטימ ןיא טקעװעגרעביא ךיז טאה יז זא ,ןפארטעג לאמ
 ,ןריפאפ־טרעװ ,םעיצקא ןופ ןאפעלעט ןפיוא ןםעומש קעװא זיא ןוא
 זיא רענײק ןוא ןעגנולקעג טאה ןאפעלעט רעד רעבא .טיעטםע־לעיר

 .ןרעפטנע ןעגנאגעג טשינ

 !ןאטעגפא טאה רע םאװ ןעמונאב טציא טשרע טאה רעניבמאג .רד
 .םרמ רעד וצ טריפעג טאה םאװ ריט יד טכאמעגוצ טאהעג טאה רע
 טאה םאװ ,ןײש עטיור יד טלעטשראפ ןוא ןאלאם םיקציפאק
 ,םײהא ןײג ראג ל׳כיא .קירוצ געװ םעד ןזיװעג ךעלניױועג םיא
 רעבא ,ריטנםיורד רעד וצ טזאלעג ךיז טאה רע .ןםאלשאב רע טאה
 ־רעדנאנאפ ןקיזאד םעד ןיא עיצאטנעירא עדעי ןריולראפ טאה רע
 וצ ןעמוקעגוצ ןגעװטםעד ןופ זיא רע .טנעמטראפא םענעפראװעג
 טאה ץימע .טלארפעגפיוא ךיז טאה ריט יד ןוא יצ א ןאטעג ,ריט א
 ־רעד טאהעג רעדיװ זיא רע .ײרשעג ןטקיטשראפ א טזאלעגםיורא
 ־עג טשינ קיניױועניא ןופ ,םינפא ,טאה׳מ .רעמיצדאב םוצ ןכארק

 .לטײק א רעדא םאלש ןײק ףיוא ןכאמראפ טנאק

 םאד ,דײלק א ןא ,טעםראג א ןיא יורפ א טקילברעד טאה רע
 זיא רע םאװ עגר א ןופ לײטכורב םעד ןיא .ןטכיולאב־בלאה םינפ
 עקירעילטימ א זיא םאד זא ,ראלק ןראװעג םיא זיא ,ןענאטשעג אד

 ?ןאטעג למרומ א טאה רע .יורפ
 ...לחומ טײז —

 רעבא ,ןעגנילק טרעהעגפיוא טאהעג ןיוש טאה ןאפעלעט רעד
 ־מאג ,רד טאה לאמ א טימ .ןעגנולקעצ ךיז ײנ׳ם ןופ ךײלג טאה רע
 ־טנע ןעגנאגעג זיא יקציפאק .םרמ יד .ןײש עטיור יד ןעזרעד רעניב
 טגערפעג־בלאה ןוא טלעטשעגפא ךיז טאה רע .ןאפעלעט םעד ןרעפ

 !טגאזעג־בלאה

 !יקציפאק .םרמ —
 .לפאצ א ןאטעג טאה יקציפאק .םרמ יד

 ?טקידנעעג ןיוש—
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 ־מאג .רד טאה — ?ןײג םײהא זומ׳כ .טנוזעג טשינ ןיב׳כ —
 .טלמאטשעג רעניב

 סאד ? דײא זיא םאװ ? ןײג ריא טליװ װו ? טנוזעג טשינ —
 ? ץראה

 .לאמ א טימ ץלא —
 ןעדנוקעם א טראװ —

 טאה יז .טרעטנענרעד םיא וצ ךיז טאה יקציפאק .םרמ יד
 ־עלעט רעד .ןאלאם ןיא טריפעגקירוצ ׳םערא םײב ןעמונעגנא םיא

 .ןגיװשטנא ןראװעג רע זיא ךאנרעד .לײװ א ןעגנולקעג טאה ןאפ
 :ןאטעג גאז א טאה יקציפאק .םרמ יד

 וצ ךיז טגײל ?אה ׳ץראה םײב טקירדעגוצ ךײא טאה׳ס —
 .ראטקאד א ןפור ךײלג ל׳כיא .עפאם רעד ףיוא

 .טשינ ףראד׳מ ,ןײנ ׳ןײנ —
 — שזאסאמ א ןכאמ ךײא ל׳כיא —

 —עטאטסארפ ןײמ .גנונעדרא ןיא טשינ זאלב יד זיא רימ ײב —
 .קיטכיל ןכאמ ל׳כיא ?אה —

 טשינ סע לאז יז יקציפאק .םרמ יד ןטעב טלאװעג טאה רע
 ־טע ןדנוצעגנא טאה יז .טעפש וצ ןעװעג ןיוש זיא׳ם רעבא ׳ןאט
 יד ןיא ןאטעג דנעלב א םיא טאה׳ס .לאמ א טימ ןפמאל עכעל
 םיא ףייא טפאגעג ןוא טנאװ רעד ייב ןענאטשעג זיא יז .ןגיוא
 קידנרעטיצ ךיז טאה רעריא פאק רעד .ןזיוה עםאנ ענײז ףיוא ןוא

 ־ ןאטעג גאז א טאה יז .ןײנ ףיוא אד ׳אי ףיוא אד ־ טלקאשעג

 .ןיילא ןבעל ןופ םיורא טמוק סאד —
 .הפרח א רימ זיא׳ס ,תמאב —

 טרעװ רענײק ,רעטלע ןרעװ עלא ? הפרח יד זיא םאװ —
 ?רעמיצדאב ןיא ןײרא טנעז זיא .רעגניי טשינ

 .טרעפטנעעג טשינ טאה רעניבמאג .רד
 .םישובלמ ם י א ןופ ןבילבעג ןענעז׳ס .טונימ א טראװ —

 ...ןפראד לאמ א ײז לעװ׳כ זא ,טםװועג װו־ץעגרע באה׳כ
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 סיװעשאב קזדצי

 ־כעדאב ךיז טאה רעניבמאג .רד .קעװא ןיא יקציפאק .סרמ יד
 טגײלעגרעטנוא ךיז טאה רע .לוטש גערב א ףיוא טצעזעגוצ קיט
 ׳קידלוש־שידניק ׳רעםאנ א ׳רעפײטש א ןסעזעג זיא רע .לכיטזאנ א
 .טײקפאלש טימ טמוק סאװ ׳טײקליטש רעטםקינײװעניא רענעי טימ
 ־מראב ׳לאטיפש ׳םיריוטקאד ראפ טרעטיצעג גנאל־ןראי טאה רע

 השוב עשירעביױו יד ךיז ןופ סיוא־ןעוט םאװ ׳רעטסעװש עקיצראה
 טײרג ןעװעג רע זיא רעטציא .רעדניק יװ טײלסנאמ ןעלדנאהאב ןיוא
 זיא׳ם .טופאק ןיב׳כ ׳ונ .ףוג ןופ ןעגנומעשראפ עטצעל יד וצ

 .ףום רעד ןעמוקעג

 ?עיפאזאליפ .שפנה־ןובשח א טכאמעג טאה םיא ןיא ץימע
 דיז טאה רע ?קיטארע סנעמעװ ?קיטארע ?עיפאזאליפ רעםאװ
 טאהעג טשינ זיא רע .רעטרעװ ןיא ראי קיצרעפ טלבירגעג טאהעג
 טימ ןאטעג ךיז טאה סע םאװ סאד ׳ןײנ .םולש ץיק וצ ןעמיוקעג
 ןיא ,ןטעגאלפ יד ףיוא ׳דנאלםור ןיא ׳ןליופ ןיא ׳םיא םורא ׳םיא
 טשינ ן קיטארע טשינ ןוא ןליװ רעדנילב טשינ זיא ׳זרעװינוא'ןצנאג
 ־איד םלעגעה טשינ ־ןדאנאמ םצטינבײל טשינ ׳ץגאטםבוס םאזאניפיש
 דאז אזא ןאראפ וליפא זיא׳ם ביוא .םזינאמ םלעקעה טשינ ׳קיטקעל
 ןיא ףירגאב ןײק ראפרעד אטשינ טפיוהרעביא זיא ׳ץיזאד יװ

 טקורדעגפא טשינ באה׳כ סאװ ,טוג ךאנ זיא׳ם .חומ ןכעלשטנעמ
 יד םאװ־וצ .טדערעג םיא ןיא ץימע טאח ׳ןעײרעקשטאפ עגײמ

 ...טשינראג ןפלעה ייז ? ןזעטאפיה ענעגיוטשעג־טשינ עלא

 רעד ןיא .רעדליב סיקציפאק .סרמ רעד ףיוא טקוקעג טאה רע
 ־לוש ןופ ןעײרערימש יד ןא טנאמרעד ײז ןבאה ץיש רעלערג
 ־כרוד ךיז ןבאה ׳רעטצגעפ טײז רענעי ןופ ׳ןםיורד ןופ .רעדניק
 וליפא ׳ןעגנױ ןופ ןעײרשעג ׳ןליבאמאטיוא ץפ ןשינעצלירג ןסירעג

 .יױובאס רעד ןופ ךליהפא רעקידנרעגוד רעד

 ןגארטעג טאה יקציפאק .סרמ יד ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט יד
 ןאטעג קעמש א טאה׳ם .שעװ ׳ןזיוה ,לקער א — םיישובלמ קאפ א
 גנאל ןיוש זיא םאװ ,םעפע ךאנ טימ ןוא ביוטש ,ןילאטפאנ טימ
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 ןוויוא; ןרעטניה ןופ תוישעמ

 טקאפעגבײא ןגעלעג זיא םאװ ,טײצ ענעגנאגראפ לטשער א ,קעװא
 .טרעפוק א רעדא ,קגארש א ןיא ץעגרע טריװרעזערפ ןוא

 !ואטעג גאז א טאה יקציפאק .סרמ יד
 ? רעמיצפאלש ןיא ןײרא טשינ רעירפ טנעז ריא —

 .ןײנ ? אה —
 ? טקעלפטנא טשינ ךײא יצ דיז טאה אנעל —

 .טקעלפטנא טשינ ,ןײנ —
 .ןטיה טשינ ךיז ריא טפראד רימ ראפ .רעביא ךיז טוט ,ונ —
 טאה יז .עפאם רעד ףיוא םישובלמ יד טגײלעגקעװא טאה יז
 טימ ,הבורק א ןופ טפאשײרטעג רעד טימ םיא רעביא ןגיובעג ךיז

 !ןאטעג גאז א טאה יז .רעדמערפ א ןופ ןרעיודאב םעד
 .ןכאז ערעײא ךאנ ןקיש ןגראמ ל׳כיא .אד ןבײלב ןיוש ט׳ריא —

 .ןיז ץיק טשינ טאה׳ם ,ןײנ —
 רימ יװ ךײלג ,וצרעד ןעמוק טעװ׳ם זא ,טםװועג באה׳כ —

 .ױנעװע דנאקעם ףיוא טכאנ ענעי טנעקאב ךיז ןבאה
 .סנײא ץלא ,ונ ?יוזא יװ ־—

 ןוא ןצימע ףיוא קוק א וט׳כ .םיוראפ ןכאז רימ טגאז׳מ —
 .םיא טימ ןײז טעװ׳ס םאװ סײװ

 ? גנאג א ךיא ײג ןעװ ? יוזא —
 טזומ ריא .אד ךײא ףראד׳מ .ןראי עשפיה ןבעל ךאנ ט׳ריא —

 ■קרעװ ערעײא ןקידנעראפ ךאנ
 .רעטסײג ערעײא יװ טרעװ אזא ןבאה קרעװ ענײמ —

 פארא טקוק׳מ ןשיניצ יוזא טשינ טײז ,רעטסײג אד ןענעז׳ם —
 ־נוא טםעמ׳מ .טנעה יד ײב זדנוא טריפ׳מ .ךיוה רעד ןופ חנוא וצ
 ךײא יװ םאמםאק ןיא דעקיטכיװ ךם א ןענעז רימ .טירט ערעזד

 .ךיז טכוד
 ריא טפראד םאװ וצ ,יוזא ביוא !ןגערפ טלאװעג יז טאה רע

 .ןגיװשעג טאה רע רעבא ? ןראנפא ךימ לאז יז דיומ א ןעגניד
 רעניבמאג .רד .ראדיראק ןיא סיורא זיא יקציפאק .םרמ יד
 טשיװעגפא ךיז טאה רע .שעװרעטנוא יד ,ןזיוה יד ןאטעגםיוא טאה
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 םיװעשאב קחצי

 ןטנוא ןוא ןאטעגנא ןביוא ןענאטשעג רע זיא ליױו א .לכיט ןטימ
 ־טאג עזיול ראפ א ןיא ןײרא רע זיא ךאנרעד .ץאיאפ א יװ ,טעקאנ
 ראפ א דיז ףיוא ןגיוצעגפיורא טאה רע .םיכירכת יװ עליק ,סעק
 גנאל וצ ןוא טײרב וצ ןעװעג ןענעז סאװ ,ןזיוה עטפײרטשעג
 וצ זיב ןטעקנאמ יד ןצראשפיורא טזומעג טאה רע .סקװו ןײז ראפ
 ויז ןדנוקעס ראפ עדעי ,טכראנשעג ,טעפאסעג טאה רע .ינק יד
 טגעלפ יוזא .טנאמרעד םיא ךיז טאה סעפע .ןעורפא טלעטשעגקעװא
 טאה עטאט רעד ןעװ ,םישובלמ סנטאט םעד ןטסעמנא זיױולגניי רע
 ־עלטא יד ,ןרעדולפ יד :טנלאשט ןכאנ תבש ןפאלש טגײלעג ךיז

 שא לפײה א עטאט רעד זיא טציא .ןטק תילט םעד,עציפושז ענעס
 רעדײלק יד ןיא ןכארקעגנײרא זיא ,חרז ,רע ןוא ןליופ ןיא ץעגרע

 .טסיטנעד םענעבראטשעג א ןופ
 ־עגנא ךיז ,לגיפש םוצ טרעטנענרעד ךיז טאה רעניבמאג .רד
 .גנוצ ץיפש א ןזיװעג ןײלא ךיז לגניי־השעמ וליפא טאה רע .טקוק
 ןאפעלעט רעד .עפאס רעד ףיוא טגײלעגוצ ךיז רע טאה ךאנרעד
 ׳טאה יקציפאק .סרמ יד ןוא ןעגנולקעג רעדיװ טאה ראדיראק ןיא

 .טרעהעגפיוא דלאב טאה שיור רעד ליױו ,טרעפטנעעג ,םיגפא
 ,ליטש ןגעלעג זיא ,ןגיוא יד טבאמעגוצ טאה רעניבמאג .רד
 םאװ ףיוא טאהעג טשינראג רעמ טאה רע .שואי ןופ ור רעד טימ

 .ןטכארט וצ סאװ ןופ ןבילבעג טשינ וליפא זיא׳ס .ןפאה וצ
 רעד ןיא ןענופעג ךיז טאה רע ןוא טלמירדעגנײא טאה רע

 .קעטאילביב־טאטש רעד ןבענ ,סאג רעטס42 רעד ףיוא עירעטעפאק
 טאה טילפ א סעפע .לכיקרעײא ןא ןופ ךעלקיטש ןכארבעג טאה רע
 טוט ןעמ .ןליופ ןופ ןדיי ןעװעטארוצסיורא לטימ א ןגעװ טלײצרעד
 ןכרוד ןפיש רעביא ײז טריפ׳מ .ןרידנומ עשיצאנ ןיא רעביא ײז
 רעביא ןעמענ ןטנעגא .קיפיצאפ ןרעביא ,לאפ־דיז םעד ,לאפ־דראנ
 ־רעטסיוא יװ ...אמאהאקאי ,ולולאנאה ,דנאלרעײפ ןיא םיטילפ יד
 .רד ,ץיז טימ ןאט וצ טאהעג טאה לגומש רעקיזאד רעד ראנ ,שיל
 ,חסונ ןקידרעירפ םעד טימ טשינ ,םעטסיס ןשיפאזאליפ ,סרעניבמאג
 טימ קיטארע ןסאגעגפיונוצ טאה סאװ ,עיסרעװ רעײנ א טימ ראג
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 װויוא ןרעטניזו ןופ תוישעמ

 ־תכימס יד זיא םאװ .טשודיחעג ךיז טאה רעניבמאג .רד .ןורכיז
 ןרעפטנעראפ רע טװורפ םאד .לטשפ א ׳לטשפ א זיא׳ס זתױשרפה
 ןעװעטאר ןעמ ןאק יוזא יװ ןוא ׳ונ .טײקנפלאהאבמוא ענעגײא ןײז
 טשינ זיא ןײלא טיוט רעד ןדײם יןעמוקעגמוא זיא יז ןעװ ,ןאגעל

 .״עיזענמא עלעוסקעם א יװ רעמ
 דיז טאה יקציפאק .םרמ יד ןוא טקעװעגרעביא ךיז טאה רע
 ־רעטנוא םיא טײרג ׳ןשיק א ןטלאהעג טאה יז .םיא רעביא ןגיובעג

 .םנפאקוצ ןגײלוצ
 ? אה ׳ויז ריא טליפ יװ ■—

 טניוטשרעד ,טגערפעג רע טאה — ?קעװא ןיוש זיא אנעל —
 ־ראפ־בלאה ןבילבעג דאנ ,םינפא ,זיא רע .רעטרעװ ענעגײא יד ןופ

 .ןפאלש
 רעריא ןיקלפאט רעד .טמירקראפ ךיז טאה יקציפאק .סרמ יד
 ןענעז ןגיוא עטלאבעגםיורא יד .ןרעטיצ ,ןעלקאש ןעמונעג דיז טאה

 .ףרװוראפ ןכעלרעטומ טימ לופ ןראװעג
 .אטשינ זיא׳ס ,טיוט ןײק אד טשינ זיא׳ם ?אה ,טכאל ריא —
 ...טײהראװ ענײר יד זיא םאד .קיבײא ןביל רימ ןוא קיבײא ןבעל רימ
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 בארעדראג >ד

.1 

 זאטוצנא תומשנ טראװעג ןבאה בארעדראג רעשילמיה א ןיא
 ןדײלקאב ףיוא טצעזעג זיא םאװ לאידגב ךאלמ רעד .םיפוג עײנ
 .טקיטעפשראפ טאהעג ירפ רעד ןיא טנײה ךיז טאה תומשנ עטעקאנ
 ־טיװק טלײטעגםיוא ראנ ׳םיפוג ןײק ןבעגעג טשינ רע טאה ןתמא ןיא
 רעד ןופ ןעמ טפאכ ,דרע רעד ףיוא יװ ,למיה ןיא .םיפוג ראפ ךעל
 ןטכארט ,םיכאלמ עשירעײג־קידײל ןגראזאב וצ .לםיש רעשילהק
 רעבא ץונ ןײק טשינ ןעגנערב םאװ ןעגנװט ײלרעלא םירש יד םיוא
 ־ןוא־טםופ ךיז ןרעדנעלשוצמורא טניוװעגוצ ךיז טאה ךאלמ א ןעװ
 םלוע ןפיוא רעגײז רעד .תוחילש ץיז רעטעפש רע טםעגראפ ,טםאפ
 ןיוש ןבאה םיכאלמ עקידנעגניז יד :ןעצ ןזיװעג ןיוש טאה ןױמדה
 רעד ףיוא { רמושמה ןײ ןעקנורטעג ןוא הריש ןעגנוזעגפא טאהעג
 טגאזעגפא טאהעג ןלוש עשידגנתמ יד ןיא ןיזש ןעמ טאה דרע
 עטײװצ יד ןםעגעג םיקידצ יד ןבאה ןדע־ןג ןיא :וכרב ןוא השודק
 ־יא ןעמ טאה ךעלטעבכעטש יד ףיוא םוגהיג ןיא ;ןתיװל עיצראפ
 ןיא ,אד רעבא — ,טײז רעקניל רעד ףיוא םיעשר יד טײרדעגרעב
 לײט .ןריט יד טנפעעג טאהעג טשרע ןעמ טאה ,בארעדראג רעד
 ןיא ןענאטשעג ןענעז ערעדנא ,קגעב ףיוא טרעיוהעג ןבאה תומשנ
 לאמ א טימ .ןרעמונ יד םיוא טלײט׳מ װו לרעטצנעפ םײב ײר א
 ןבאה ענײז לגילפ יד םאװ ךאלמ רעקיד א ,לאידגב ןזיװאב ךיז טאה
 ןא ןײרא זיא רע .לפאנ םעד ןוא ןעלקנעש יד טקעדעגוצ םיוק

 :ןאטעג ףור א ןוא אבט ארפצ א
 .ףוג ןײז ןגירק טעװ רעדעי .םיעשופ ׳טשינ ךײא טפוטש ~
 .ןמים ןײז טיול ןדעי ,ןפורםיוא ל׳כיא .םיורג ךאנ זיא גאט רעד

 .ליטש ןײז לאז .לביטש־דוחי ןיא לײװ א ףיוא ץירא ל׳כיא
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 םיוועשאב קחצי

 ־דוחי ןיא קעװא טשרע טכירק ןוא רעגײז א ןעצ טמוק —
 ןטיול — .המשנ עקידלודעגמוא ןא ןאטעג למרומ א טאה — לכיטש
 ןעײרק ןטימ גגװט ןײז ןבײהנא רע ףראד ףורע־ןחלוש ןשילמיה

 .ןאה ןופ

 ־טגעעגפא לאידגב טאה — {סעיזנעטערפ םוש ןײק זאה —
 ־ראפ ןוא ףיול ׳ץכעריפ ןײמ טשינ ריד טלעפעג׳ם ביוא — .טרעפ
 ריא טנאק ׳אד טנעז ריא גנאל יװ .לאישובלמ רש םוצ דימ רםמ

 .רשױ ןענאמ ןוא ןגאלקאב ךיז

 — תונעט םוש ץיק טשינ ןבאה רימ ,לאידגב ךאלמ ,ןײנ —

 .ןפורעג תומשנ עקינעטרעטנוא ראפ א ןבאה

 תשרפ ןגאז וצ ןסעגראפ באה׳כ .קירוצ ןײז דלאב ל׳כיא —
 .רוכז

 טאה המשנ א .ריט רעטכאמראפ א רעטניה קעװא זיא לאידגב
 ־ןאטעג גאז א

 .רוכע רמוח םעד ראנ ׳רוכז תשרפ ןיז ןיא טשינ טאה רע —

 ײז טאה׳מ .םיליפנ ןראװעג ןענעז םעגירדעקסאילפ עניוזא לאמ א
 טימ ןטפאהאב ךיז ןבאה ײז ןוא דרע רעד ףיוא טרעדײלשעגפארא
 ־אל ,ןיליל ,םעראמ ןראװעג ןענעז ערעדנא .םדא ןופ רעטכעט יד
 .תחא־די טכאמעג ןבאה .ײז טלעפעג׳ס םאװ ײז ןעוט טנײה .ןטוטיפ

 .ארומ ײז ראפ טאה ןײלא טאג

 רעגעגייא ןײז ראפ ןבאה ארומ רעפעשאב רעד ןאק יװ —
 ? גנופאשאב

 .למירד ןופ טקעװעגרעביא ךיז טאה רקוח א ןופ המשג א

 טשיג רעבא ,ץלא זיא ר ע .דראב א ןיוש טאה אישק יד —
 טלאפ רע ןעװ תומלוע ראפ א ןכאמ בורח ןאק רע .לוכי־לכ ןײק
 לש אילמפ עצנאג יד ןשיװפא טשינ רעבא ,ןראצמירג ןיא ץירא
 רע טלאװ ,לוכי־לכ א ןעװעג קיטפאהראװ טלאוו רע ביוא .הלעמ
 ןא ןבילבראפ טלאװ הריב יד ןוא ןדנעלראפ ץילא ךיז טנאקעג
 ,תוקפס ענײמ ראפ םונהיג ןיא ראי א טלגערפעג ךיז באה׳כ .גיהנמ א
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 ן ו ו י ו א ן ר ע ט נ י ה ן ו פ ת ו י ש ע מ

 טימ ץלא דאנ מלאה׳כ .רעגילק ןראװעג טשינ ןופרעד ןיב׳כ רעבא
 רימ ךיז טגײל ןיאמ שי רעד .ןומדק א זיא טלעװ יד זא ,ןוטםירא

 .לכש ןפיוא טשינ

 טאה — דיומ עטםארפ א ,עטנרעלעג ןײק טשינ ןיב דיא —
 ץלא זא ׳גאז ךיא רעבא — .המשנ עטיױוצ א טשימעגנײרא ךיז
 ןוא ןײא טימ ךימ טאה׳מ .רעדור א ןא ףיש א יװ אד ךיז טריפ

 ןפלאהעג באה׳כ װו ,דובכה אםכ ןופ ןעמונעגוצ קירוצ ראי קיםײרד
 תפי א ןופ רוגיפ א ןבעגעג רימ טאה׳מ ןוא ,םופ ןקניל םעד ןצופ
 דרע רעד ףיוא טקישעגפארא ךימ טאה׳מ דניז ערעםאװ ראפ .ראות
 עםיורג יד ןענעז טײלםנאמ זא טגאז׳מ .טנײה זיב טשינ ךיא מײװ

 .םירכז ןעצ ראפ קשח א ןבעגעגנײרא ןעמ טאה רימ ראנ ,םרעלעװ
 ןקאבעג טאה עמאמ יד .רעפיול־ףראד א ןעװעג זיא עטאט רעד
 ןעמוקעג טשרעפמאלקימ ןענעז ײז .םירוחב־הבישי ראפ ךעלצעלפ
 טשינ ײז ןבאה טנײמעג רעבא ,למיק ןוא ןאמ טימ ךעלצעלפ ןפיוק
 .ןגיפשעג ןוא ןסעגעג ךימ ןבאה ײז .ךעלדײנק יד ראנ הדגה יד
 ־עראנ ןוא ןקילב עשליבםנאמ ראפ טנראװעג ךימ טאה עמאמ יד
 לאמ ץיא באה׳כ .ןכאטשעג ךימ טאה רעבאה רעד רעבא .ןעײר
 ןוא רענרעה יד ןבירעג ןבאה גיצ א ןוא קאב א יװ טניוװעגײב

 -ןא טלאמעד ןופ

 .אקפנ א ןראװעג טסיב ;רוציקב סע ךאמ ■—
 •לאמ א טימ טשינ —

 יןודבא ןיא ןטארבעג ךיד ןעמ טאה גנאל יװ —
 .םישדח ףלעװצ עצנאג יד —

 טפראװ טראם ןײד ןופ ערעדגא .ןטינשעגפא טוג ךאנ טסאה —
 ,םונהיג ןופ רעיוט א ןעז וצ ןבעלרעד ײז זא .עלקה־ףכ ןיא ןעמ

 ?ןאטעג ריד ןעמ טאה סאװ .למוג ײז ןשטנעב

 ־עג ,ןטםירב יד ףיוא ןעגנאהעג !ןפארטש עכעלניױועג יד —
 ־ראפ ,ץוחא .ײנש ןיא רעײפ ןופ ןוא רעײפ ןיא ײגש ןופ טרעליוק

 .בוט־םױ ןוא תבש ,ךיז טײטש
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 םיוועשאב קחצי

 — המשנ ערעדנא ןא ןפורעגנא דיז טאה — זיא קילג ןײד —
 דיא .ןותחתה םלוע ןפיוא ןטלאהעג גנאל טשינ דיד טאה׳מ םאװ
 קיצכא ןוא ץינ אכבה קמע םעד ןיא טרעגלאװעגפא דיז באה

 .טונימ טבא ןוא העש יױוצ ׳גאט ףניפ ,םישדח ײרד ,ראי
 ן קילט א דייא ? ןעװעג וד טסיב םאװ —

 .ליבםנאמ א —
 שובלמ א ^טנא ןיוש זומ׳מ ביוא .ןרעװ ליװ דיא םאװ סאד —

 .ליבםנאמ א ןופ ןײז סע לאז ,שײלפ־ןוא־טולב ןופ
 ? ליבסנאמ א ןײז ןופ האיצמ יד זיא םאװ —

 .הבקנ ןײק טשינ זיא׳מ —
 ־לכל טאה דיומ עטאלב א .רענקס א ןראװעג דיא ןיב ׳ונ —
 .רעירפ זיא ,רעטעפש טשינ ביוא ,גאטליוװש עלעפאק א תוחפה
 ־הנותח באה׳כ .טלעג ןעלמאז וצ טרעגאב ראנ טאה רענײב לקעז ןײמ
 .שינעמוקםיוא םעד ףיוא בײװ םעד ןבעגעג טשינ ראנ ,טאהעג
 ריא דיא באה ײברעד רעבא ,ןםיב םעד טלײטעגוצ ריא באה׳ב
 .טיול־ןפיוא־ןוא־טניװק־ןפיוא סיוא דימ טגנערב יז זא ןטלאהעגראפ
 ןבאה ײז .םנירעגגערבסיוא ןענעז תובקנ :ןגאז טשינ ריד ףראד׳כ

 טאהעג טאה לבאנשה הילע עגײמ .ןכאמ וצ עילאק ןרעג וליפא
 טנאקעג ןרימ לפיװ םטכעקעג ליפיוזא לאמ ײרד ןכאקוצפא עבט א
 דיז באה׳כ .פעט עםיורג ןעמאמ רעד ןופ טנשריעג טאה .ןםעפיוא
 ןענאטשעג קידגעטש זיא׳ם יןסיגםיוא םאװ וצ :ריא ײב ןטעבעג
 ־סיוא ט׳יז .םעקםולק ענענאטשעגרעביא ןופ ןאפ א רעמלאזײפש ןיא
 לעמ טפיוקעג ט׳יז .טצילײאראפ האװעג זיא׳ם װא ץלאמש טזאלעג
 ײב ןטעבעג דיז טאה בוט־רצי רעד .ןפמודראפ ןראװעג זיא׳ס ןוא
 טלעפעג סאד ביוא ;ןעמוקאב ליװו טײקלטײא יד ריא זאל .•רימ
 עלעבראט םאד רעבא .עצעה ץיק ןריפראפ וצ טשינ טניול ,ריא

 — הװאת א רימ ײב חאװעג זיא ץנימ
 זרעגעלעג ןפיוא טגיוטעג טאה יז —

 .דיוא חוכ טלמאזעג באה׳כ .טראפשעג דיוא םאד ריא באה׳כ —
 ,ןבירעגפא טרעװ שובלמ א ביוא זא ןעמ טנײמ לפשה םלוע ןפיוא
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 ,טימרעד טזאלעגםיוא ךיז טאה׳ם .דעו םלועל טעקאנ ןעמ טבײלב
 ,רעטםוש א טימ ןפאלטנא זיא יז זא

 .ענעגײא׳ם ןאטעג טלאװ דיא —
 רעװ .ךודיש א ןאט וצ טאהעג ארומ ןיוש ויא באה ריא ךאנ —
 ןיב׳כ .םענאפעצראמ ןקעמשנא דאנ ןענאק רערעדנא דעד ?טםײװ
 ןקאבעגטלא רעקעב םײב טפיוקעג באה׳כ זא וצרעד ןעגנאגרעד
 ןפיוא רעלעװלעװ הטורפ עבלאה א ןפארטעגנא טאה׳ם ליױו טיורב
 רימ וצ ןײרא ןיב׳כ יװ יוזא .ןכארבעצ ץיצ יד רימ באה׳כ .ןבאל
 לחומ רימ טםלאז ,ןוא קילזוט םעד ןאטעגםיוא דיא באה ,בוטש ןיא
 וליפא ,טלמאזעג ץלא באה׳כ .גײצעג׳ם ןראפש וצ םינותחת יד ,ןײז

 ,קאבאטקעמש

 ? קאבאטקעמש ןעמ טלמאז יוזא יװ —
 ־םיוא דיא באה ,קאבאט ןקעמש ןצימע ןפארטעג באה׳כ זא —
 רעבא .ץקוע ןא ןעמונעג ,עלעקשופ םוצ רעגניפ ײװצ טקערטשעג
 ־נײרא םיא דיא באה ,רעכעלזאנ יד ןיא ןפוטשוצנײרא םיא טאטשנא

 .לטכאש א ןיא טגײלעג
 ? טלמאזעגנא דס א —

 .קעז ײװצ —
 ? טרעיודעג םע טאה גנאל יװ —

 .ראי קיצרעפ רעביא —

 ןלײצוצ טשינ בייװ ןײמ דיא לעיי ליבםנאמ א ןײז ל׳כיא זא —
 ןופ לרעלעט םאד ןטיבםיוא רימ ײב ןענאק דיז ט׳יז .ןפיורג יד
 ןעניוש וצ יװ טםײװ הבקנ א ןעװעג לאמ ץיא זיא׳ם רעװ .למיה

 .ןימ עשרעביױו םאד
 וטםעװ ,ליבםנאמ א ןופ רמוח א ןאטנא ריד טעװ׳מ זא —

 .תונובשח עשרעביױו עלא ןםעגראפ
 .טגערפעג הנוז יד טאה — ?ןרעװ וד טםליוו םאװ —

 ־עג ןצמק דעד טאה — תעוו טשינראג ןיוש ליװ דיא —
 .טרעפטגע

 .הבקנ א ראפ ןכאמ דאג דיד ןאק׳מ —
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 .יולפ א ראפ ןכאמ ךימ ײז ןעגאק ןבלאטםנאמ —
 .עלפנ א ןרעוו ןריובעג וטםעוו רשפא —

 .ןרעיוא םטאג ןיא ליומ ןײד ןופ —
 .ליבםנאמ א ץיז ץפ םעט םעד ןכוזראפ ךאנ ליװ ךיא —

 ןא ריד טגנעה׳מ .טםליװ וד םאװ ךם א ךיד ןגערפ ײז —
 הימ גערפ .טנאװ רעד וצ םעברא ןא יװ ריד טםאפ רע ןוא ףוג א
 אד ןיוש ךימ רעגלאװ׳כ .רענעםעזעגטלא ןא אד ןיוש ןיב ךיא
 .רעבײל ןריטראם וצ ןבעגעג ןיוש רימ טאה׳מ .ראי קיםײרד םורא
 ןזײרג ײז .םאװ טםיױו רעװ רעדא ,לרוג א טיול יד ײב ךיז טריפ׳ם
 ־םנאמ א ףיורא םיא טצעז׳מ ןוא הבקנ א ןופ קידײרפ א טמענ׳מ .ךיוא
 ראפ א ליבםנאמ א ןעגנאהעגנא ײז ןבאה טלמונא .פאק ןשליב
 וטםנײמ םאװ .םיתועט ערעדנא ךאנ ןפערט׳ם .םא ןא ןופ ןטםירב
 לאידגב .טכא ןײק ןאט טשינ ןופ ץלא טמוק׳ם ?םונוגורדנא ןא זיא
 ־םעװש־דילג א םלאישובלמ ןעװעג טשינ טלאװ רע ןעװ .ליופ זיא

 .ץלעמש ןיא ןגעלעג גנאל ןיוש רע טלאװ ,דניק־רעט
 זטאג טימ זיא םאװ —

 ײז ןענעז ,למיה ןטשרע ןיא ,אד ? טאג ןיא ןעד ןביולג ײז —
 רעבא ,למיה ןטעביז ןיא ןעניוװ ץעגרע ףראד ר ע .םיםרוקיפא עלא

 .אטשינ רע זיא אד .גנאג א ךימ גלאפ
 !לאידגב טמוק טא —

2. 

 רעד ןיא לגילפ ןטכער ןטימ ןאטעג רעביש א ךיז טאה לאידגב
 .דנעל רעקניל

 .ביוט טשינ ןיב׳כ .טרעהעג ךיד באה׳כ .טרעטםעל וד ,ןצמק —
 ןעמ טיג ,טליבעג טםאה וד םאװ ןלאישובלמ רעביא ביג ךיא ןעװ
 זא רעבא ;םיםרוקיפא ןײק טשינ ןענעז רימ .טנוה א ןופ ףוג א ריד
 חער ץלא טרעה׳מ ןוא ראי םיפלא טפ״רת םורא אד ךיז טײרד׳מ
 ןעמ טלאפ ,טקוקעגנא טשינ םיא טאה רענײק םאװ םאבעלאב א ןופ
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 ןפאכ לאמ א טשינ רע טרעדינ םאוו ראפ .תונטקד ןיחומ ןיא ץירא
 תומשנ טקיש׳מ ,ןיהא תומשנ טקיש׳מ ?ךיז טוט אד סאװ קילב א
 טגײל ץע .רעבײל ערעדנא ׳רעבײל עניוזא ןא ײז טוט׳מ .רעהא
 סאװ רעבא .בארעדראג רעד ןיא זדנוא ףיוא ןדלוש עלא ףיורא

 טשינ ןענאק ׳םיפוג יד וצ ןדײנש סאװ ענעי זא ,ןאט רימ ןענאק
 יװ גגאל זיא יז רעדא .זאנ א ײז טארעג׳ס זא ןטלעז יךאפ׳ס
 םכונח ןופ זענ ןיוש ןדײנש ײז .לבעב א יװ ןײלק רעדא רפוש א
 םיורא ןעמוק ןפיל יד .קנעלעג׳ס טשינ ץלא ךאנ ןבאה ןוא ןטײצ
 ײז ײב טמוק רעיוא ןא יװ רבא אזא וליפא .בארג וצ רעדא ןידי וצ
 יװ טפערט םיגװז ןםאפוצ ףראד םאװ ךאלמ רעד .ריופאק סיורא
 טימ טנאפלעה א ףיונוצ טראפ רע .ןײרא בורג ןיא דרעפ דנילב א
 ריא ןעװ רעבא ,ףוג ןכעלריצ א טגנאלראפ ךײא ןופ רעדעי .זיומ א
 טכאמ ריא ?םיא טימ ןעמ טוט סאװ ,רדה א ףוג א ןיוש טגירק
 רעװ ,טײקנזאלעצ טימ רעװ ,ןפיוז טימ רעװ — הפשא םיא ןופ
 ־םיוא לפוג א ןצימע טסאפעגוצ רימ ןכאה טלמונא .טײקליופ טימ
 רעבא .טעברא ךאטש א ןײא ךיז טיג לבוי א ןיא לאמ א .ןשוקוצ
 טאה׳ם .אנד ןא עקשיק א טאהעג טאה לפוג עטלטרעצעגסיוא סאד
 ,םראפ א ןא ,טינש א ןא ןעמוקעגקירוצ זיא׳ס .ןםערפעג טרעײנ
 זןצמק ,םעד ןגעק םע גאז׳כ .ןקוקוצנא לגימ א — שײלפ עפוק א

 ...ךיא לעװ ,ןרעטסעל רעטײװ טסעװ וד ביוא

 ןײמ זיא םאװ .טרעטםעלעג טשינ ,טרעטםעלעג טשינ באה׳כ —
 ? ףוג רעײנ

 .ושדע ץחר תפכ דגב % ןמים םעד טאה רע —
 םאד זיא סאװ —

 .םירס א —
 ? םירם א סעפע םאװ ראפ —

 ־אב וצ ןראפשראפ טםעװ .ןםאפ ריד ט׳רע ? טשינ סאװ ראפ —
 וטםאה ,ןײז־םנרפמ ךיד לאז ץימע ,רעדיװ .הסנרפ טימ ביױו א ןגראז

 .טנידראפ טשינ
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 ן םירס א טאה תונױםנ ערעםאװ —
 .טילעג —

 ? דיגנ א ןייז לע׳ב —
 .שדקה רעװעשטניפ ןיא ריבג רעטסערג רעד —

 ן ןײז ןקתמ ךיא ףראד סאװ —
 טימ ןעמונעגוצ טםאה וד םאװ קאבאט קעמש םעד ןבעגפא —

 .תעד תבנג
 ן קאבאט ליפיוזא ןגירק ךיא לעװ װו ■—
 ועלהנוז ׳וד יעה זגראז ןײד זיא סאד —

 ןאה ,ןמים ץימ זיא םאװ —
 .למיג ךדקצב ךפצקב ךצפקב —

 ? םאד זיא סאװ —
 .הבקג א —

 ?״*פקג א רעדיװ —
 .הבקנ א רעדיװ —

 ? אה ,ליבסנאמ ץיק טשינ ראפ —
 יד לײט דיא .רימ טימ טשינ ךיד גניד .טשינ ךימ גערפ —
 ־אק ןבאה ײז .טײלםנאמ ןלעפ וצרעד .םיפוג יד טשינ ,ךעלטיװק
 ־םומ עשליבסנאמ קיצכא ןוא טבא טאטשראװ ןיא טכאמעג עיל
 ץטוצ טע׳ם .תובקנ ףיוא שינעטערעג א ןײז ראי־ײה טע׳ם .ןרעט
 .םושרג ונברד םרה םעד ןכערב לאז׳מ ײברעד טלאה׳ס .ךיוא ןעמוק
 לעזעג־רעדײגש רעדעי .םעראה א ןופ טמולח לזמ־םילש רעדעי
 רעסעב זיא ,ךימ טםגערפ וד ביוא .ךלמה המלש א ףיוא ךיז טדײנש

 .לםיוטש א יװ רעשזרעמ א ןײז וצ
 ,ליבסנאמ א ןײז טלאװעג לאמ ץיא טלאװ׳כ —

 רעלאפש רעד ץיז טלאװעג טלאװ ךיא !ליװ׳מ םאװ עלאמ —
 טאטשנא .ליגיבא ןוא עבש תב ןשיװצ ןדע־ןג ןיא ןציז ןוא עדײז
 ףיוא ךעלטיװק לײט ןוא ךאװ רעד ןיא געט סקעז ךיא ײטש םעד
 סיױו׳כ .ןורטטמ ןעװעג טלאװ׳כ יװ רימ טימ ךיז טגניד׳מ .םעטאמש
 רעד ןיא זדנוא ײב ראנ ,ןעלמיה ערעדנא ןיא ךיז טוט׳ס םאװ טשינ
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 םרעגיומש יד אנקמ ךיא ןיב לאמלײט .והובו־והות זיא בארעדראג
 סאװ .תונױסנ ןעמ טאה טראד .דרע רעד ףיוא פארא טקיש׳מ סאװ
 טזײפש׳מ .טראק רעד ןיא םאװ םיוא רימ ףיוא טדער׳מ ? אד ךיא באה
 באה׳כ םאװ ביוטש־ןרעטש לםיב סאד .ךלימ־הגבל רערעיוז טימ
 טיול םיוא טמוק׳ם .טשינ ךיוא רימ ןעמ טניגראפ ,טנידרעד רימ
 ־רעטלע ןײמ ןעװעג טשינ טלאװ לאישובלמ ןעװ זא רעגניצ עזײב יד
 .טפאה ןײק טאהעג טשינ ןצגאג ןיא ךיא טלאװ ,רעדורבפיטש םעמומ

 זהבוט א ןאט וטסנאק רשפא —
 טזיב ,פא ךיז גארט ןוא לטיװק ןײד םענ ?הבוט רעםאװ —
 .העוגצ א ראי ןצכא ןײז ןזומ וטםעװ טציא ״דפוצח א ןעװעג ראי ןצכא

 ? ףוג ןײמ ןעזעג ןיוש טסאה —
 .קילב א טפאכעג —

 ? םיוא רע טעז יװ —
 ,ןעװעג םגופ טםאה םאװ ןײז־ןקתמ טםפראד וד דלאב יװ —

 .היפ־הפי ןײק ןײז טשינ וטםראט
 ? אה ,טײקםואימ א —

 .ריד וצ ײז טשינ ,םירכז יד וצ ןטםולג טםעװ וד טשיג —
 .השוב ךעלטםעמ ץינ טימ טגראזראפ ךיד טאה׳מ

 ?השוב יד סאװ וצ —
 .ןטסאמעגנא יװ סאד זיא הלותב רעטלא ןא ראפ —

 ןרעטאט א ןופ ץראה א טםאה ,ןלזג —
 ? וד טםיב רעװ !םגעװטילש ןטוג א באה —

 .בנג עקבײל —
 טשינ וטםעװ רעמ ,עלעקבײל ,ונ .ץתבותלפ ףפותפל םפטטל —
 ץלא ריד טעװ׳מ .ריד ײב ןעגחקל ערעדנא ןלעװ טציא .ןענעבנג
 ןכאמ ריד טםעװ .פאק ןרעטנוא ןשיק׳ם ,בײװ׳ס ,טלעג׳ס ־ןעמענוצ
 ־ציװש ןיא ןײג טסעװ .לוױטש ןיא ןדנ םעד ןטלאה וצ טײהניוװעג א
 חומ רעד זיא יוזא .טכער ענײד ןאט טעװ רעדעב רעד ןוא דאב
 אד זעמ טאה טלמונא .ןועגש ןײז טאה דענייא רעדעי זא ,טיובעג
 ־עג .עזיװ ביױו׳ס ןבעגעג טאה םאװ רעליפשנטראק א טכארבעג
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 טלאװעג טאה׳ר .ךעלטעיג ײװצ ןוא םרעטנוא ײװצ רע טאה ןגארק
 טאה׳ר .זײט ריפ טאהעג טאה רבד־לעב רעד רעבא ׳ןקערישפא םענעי
 ־ןשוש זיב הכוגח־תאז ןופ ןטלאהעג יז ,עט׳חרת יד ןעמונעגוצ םיא
 רעד טאה טכוזרעפעפ ןופ .לכײב א טימ טקישעגפא יז ןוא םירופ

 .לפעלכאק א ןעגנולשעגפארא ןוא השעמ א ןאטעגנא ךיז ןאמ

 ?םירעדעג יד ןיא פארא םיא זיא׳ם —

 ראנ ?אה ׳לכש רעד זיא םאװ .לגראג ןיא ןקעטש ןבילבעג —
 ןופ .רעגילק טשינ ןענעז םיבאלמ יד .לכש ךעלעשטנעמ ײב ךוז ײג

 ?וטםיב רעװ .טדערעגפא זיא וםידש יד

 .הלגע־לעב םײח —

 ליוװ א טאהעג טםאה דלאב יװ .ג״ל תלזכמ תפצרק ךתפצר —
 טגיוטעג ריד טאה םאװ ,תילרע רעד טימ טצנומשעג ןוא לבײװ

 ?םודם־ישעמ יד

 .יוזא טאלג —
 ?ןםיוטש ןאק דרעפ א זא טםװועג טשינ טםאה —

 .ןםעגראפ באה׳כ —
 ? דלוש רעײז ןעד זיא׳ם .ןםעגראפ ןײא ןיא ןטנוא ןטלאה ײז —
 — ןורכז רעד טגיל׳ם װו ןריהעג לקיטש םאד זיא םירבא עלא ןופ
 ןופ לדײװ א בילוצ .םהלװע :ײז ןעקנעדעג ךאז ןײא .עטםגרע׳ם
 ןעװ .ראי קיצכעז זגורב ןבילבעג רעטםעװש ײװצ ןענעז גנירעה א
 טצנאטעג ערעגנױ יד טאה ,טלקעפעגקעװא ךיז טאה ערעטלע יד
 טםעװ .דרעפ א ןײז ןײלא וטםעװ ,םײח ,טציא .רבק ריא ףיוא

 .װאטםיגםארק ןײק עציבשזיא ןופ טםאל ןריפ

 ? געװ םעד ןטכארראפ טשינ טאה׳מ —
 .רעפיט עלעפאק א ראנ ,ץכעזיומעג ענעגײא םאד —

 .טאג ןײק אטשינ זיא ,יוזא ביוא —
 ?ןפעלש וצ רעגנירג ןײז ריד טעװ ,אטשינ זיא׳ם זא ןוא —
 גילעז רעטיור רעד .ןעיצרעד טשינ וטםעװ ראי ײרד יװ רעמ רעבא

 .ןםיימשראפ ךיד טעװ
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 ? רעדרעמ רעד ׳ךאנ טבעל רע —
 טםאה .ןיבשח א ריד טימ טאה רע .ריד ףיוא טראוו רע —

 .רעגא ןקידנעקגיה א טפיוקראפ םיא
 ןײלא ךימ טאה׳מ .ראי קיםײרד ןופ השעמ א ןיוש זיא׳ס —

 .רעגײגיצ א .טלדניװשאב ךײא
 טציא זיא רעגײגיצ רעד .ןבירשראפ ץלא זיא אד .טםײװ׳מ —
 ץלא ךאנ זיא שטײב יד .רענײגיצ א — רעגא רעד ןוא רעגא ןא

 ?וד טםיב רעװ ׳וד יעה .ןפונק ןביז טאה ןוא שטײב א
 ,ןיכעק יד הרפש —

 ־עי ןעײפשנײרא טשינ ראט׳מ .ד״נ ,ץצופמ ץופצפב ץצפפל —
 .ףוצרפ ןיא ריד טײפש רענעי ןעװ וליפא ,ץירג רעד ןיא םענ

 זןרעװ ךיא לעװ סאװ —
 .סאבעלאב םײב לטםעקײפש א —

 זרימ ןיא טײפש רע זא ןסיװ לע׳כ —
 ןגארקעג טאה ןײלא רעײפש רעד .טריפש ץלא .טסײװ ץלא —
 ט׳ריא ןוא גנול לטשער טצעל׳ס ןעײפשםיוא ט׳רע ,טכוזדניװש יד

 .טײצראי רעד וצ יונעג קירוצ עדײב ןײז אד

 ? ןעמאזוצ —
 ןיא עלעקנעבנסיפ ןײז ןרעװ טסעװ .ןבאה הנותח ט׳צע —

 .ןדע־ןג ןופ שילאפ
 .םונהיג ןיא פאטטבאנ א רעםעב ןיוש —

 זיא יוזא .ףוג־לעב רעד ׳טאהעג ביל ךיד טאה׳ר ׳עלעראנ —
 .רע טײפש ףיורעד ׳ןגירק טשינ ןאק רע סאװ ;שטגעמ רעד

 ןטימ ןאטעג ץארק א טאה דע .טכארטראפ ךיז טאה לאידגב
 .ןגיובנלע ןיא לגילפ

 םעד טימ גאט ןצנאג א ײטש׳כ ? רעםעב ןעד זיא למיה ןיא —
 ערעדנא .ךעלטרעווכעטש ערעײז רעה ןוא ץכעטניהעג ןטעקאנ
 ערעדנא .אצױ ײז ןענעז טימרעד תא הריש פא ןעגניז םיכאלמ
 יד רעפאנק ץלא ׳עאר יד רעכעה םאװ .ןעפנאפ ראנ ,טשינ ןעגניז
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 ־רעטניװ עצרוק סקעז ןיא לטלעװ םאד ןפאשאב טאה ןײלא ר ע .ימ
 ךיוא םאד טאה׳ר זא ארבם א .רע טור טלאמעד טניז ןוא געט

 .ןאטעג טשינ
 רקוח רעד טאה — ?ןומדק א זיא טלעװ יד ׳סע טםײה —

 .טגערפעג
 .טלאמעג ץלא זיא לוכי־לכ םײב —

 ז3ס



 רוחב״הבישי רעד לשנעי

 .א

 וצ םאװ וצ טאהעג טשינ לטנעי טאה טיוט סנטאט םעד ךאנ
 ,תמא .זיוה א ןיא ןײלא ענײא טניוװעג טאה יז .װענאי ןיא ןבײלב
 םינכדש יד ;טלעג־הריד ןלאצ ,ןעיצנײרא טלאװעג ךיז ןבאה םינכש
 ,ןילבול ןופ םיכודיש ןגאלשעגראפ ,ןעגנאגעג ןוא ןעמוקעג ןענעז
 ןײק ןרעװ טלאװעג טשינ טאה לטנעי רעבא .שטשאמאז ,װאשאמאט
 טרעװ םאװ .ןײנ :ריא ןיא ןגירשעג טײצ עצנאג יד טאה לוק א .הלכ
 ןוא ןגארט ןבײהנא ךײלג ט׳יז ? הנותח רעד ךאנ לדײמ א ןופ
 זא ,טםוװעג טאה לטנעי .ןפאש ריא רעביא טעװ רעגיװש יד .ןבאה
 .ןקירטש טשינ ,ןעײנ ןאק יז טשינ .ןכאז עשירעבייװ וצ טשינ גיוט יז
 טנלאשט סאד ,םיוא טפיול ךלימ יד ,ןא יז טנערב רעסטכעקעג יד
 ־ראפ טרעײנ ריא זיא פאק רעד .טשינ טריױ הלח יד ,טשינ טארעג
 ־ױלע עטאט רעד סאװ ןראי יד ןיא .םינינע עשליבסנאמ טימ ןעמונ
 ,ריא טימ רע טאה ,טמײלעג ןגעלעג זיא ,ררוב סורדוט ׳ר ,םולשה
 ־ראפ ןםײהעג טאה רע ,ןוז א טימ יװ הרות טנרעלעג ,רעטכאט רעד
 ריא טימ טאה רע ןוא רעטצנעפ סאד ןעגנעהראפ ,ריט יד ןםילש
 ־עגראפ ריא טאה רע .םיקםופ ,ארמג ,תױנשמ ,שמוח טלענקעג
 ריא טאה רע .וױרב עקידשדוק־ןושל ןוא ךעלזירג־הרוש ןבירש
 ײב ןעמוקאב דלאב טאה יז .קודקד ןופ םיללכ יד ןזיװעגנא וליפא

 !טהנעטעג טאה רע זא הלועפ אזא םיא

 .ליבםנאמ א ןופ המשנ א טםאה וד ,לטנעי —

 י הבקנ א ךיא ןיב עשז םאװ ראפ —

 .םיתועט ךיוא ןעמ טכאמ למיה ןיא —
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 ןךעלדײמ עשיטאטש עלא ןופ שרעדנא ןעוועג זיא ,לטנעי ,יז
 תבש .ןטפיה עלאמש ןוא ןטםירב ענײלק טימ ,קינײב ,ראד ,ךיוה
 ענײז ןאטעגנא לטנעי טאה ןפאלשעג זיא עטאט רעד ןעװ גאט ײב
 ענעטעמאם םאד ,ןטק־תילט םעד ,רעיצרעביא םענעדײז םעד ,ןזיוה
 ריא טכארטאב ,לגיפש םײב טלעטשעגקעװא ךיז ,לפאק ןטימ לטיה
 זיא׳ם .רוחב רעקידװענחצראװש א יװ טקוקעגםיוא טאה יז .דליבפא
 זיולב .פיל רעטשרעבײא רעד רעביא ךופ א ןםקאװעג וליפא ריא
 ,ונ .ןיושראפםבײװ א זיא יז זא טגאזעג תודע ןבאה פעצ יד
 טבעװעג ךיז טאה חומ םלטנעי ןיא .ןרעשפא ןעמ ןאק פעצ רעבא
 ײב ןוא גאט ײב ןופרעד ןטכארט ןעמונעג יז טאה דלאב .ןאלפ א
 ־לגוק םוצ ,טערבנשקאל םוצ ןפאשאב טשינ זיא יז ,ןײנ .טכאנ
 םײב ןפוטש וצ ךיז ,רעביױו עשיראנ טימ ןעלטאמ וצ ,ןבראש
 ,םינבר ,תובישי ןגעװ טלײצרעד ריא טאה עטאט רעד .ץאלקעקטאי
 ןעוטפיוא ,םיצורית ,תױשק טימ לופ ריא זיא פאק רעד .םירבחמ
 ־עג טײהרעליטש וליפא טאה יז .ךעלטרעװ עשידמול ,ןענרעל ןיא

 .קוביצ־עקלױל םנטאט םעד טרעכיור
 ןפיוקראפ ליװ יז זא ,םרעלקעמ יד ןאטעג ןםיװ וצ טאה לטנעי
 ־עגפא יז ןבאה םעטגכש .שילאק ץיק ןעמומ א וצ ןראפ ,זיוה םאד
 ןאק יז *תעגזשמ א זיא׳ם זא ןגירשעג ןבאה םינכדש יד .טדער
 .טראפשעגנײא ןבילבעג זיא לטנעי רעבא .ךודיש ןטםעב םעד ןאט אד
 ראפ זיוה םאד טפיוקראפ יז טאה ,טלײאעג ךיז טאה יז תמחמ
 זיא׳ם .טםיזמוא־בלאה ןבעגעגקעװא יז טאה לבעמ םאד .שוביש א
 .לבור קיצכעז ןוא טרעדנוה השורי רעצנאג רעד ןופ ןבילבעג ריא
 טאה ,ןפאלשעג זיא װאנאי ןעװ ,בא שדוח ןיא ,טכאנ ײב טעפש
 ןײרא ,תואפ ראפ א טזאלעגרעביא ךיז ,פעצ יד ןריושעגפא לטנעי
 ,שעװ םנטאט םעד רעביוק א ןיא טקאפעגנײא ,םישובלמ םנטאט ןיא
 ־ילבול ןפיוא םופ וצ טזאלעג ךיז ןוא ,ןיליפת יד ,םירפם עכעלטע

 .געװ רענ
 ןעמונעג יז טאה םאװ רופ א ןגארקעג לטנעי טאה געװ ןפיוא
 ־ראה רעד ןיא .ןילבול ןײק קעװא יז זיא טראד ןופ .שטשאמאז ןײק
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 םענעבראטשעג א ךאנ ׳לשנא ןעמאנ ריא ןבעגעגגא יז טאה ,רירעב
 וצ ןראפ םאװ טײל־עגנױ טימ טנגעגאב אד ךיז טאה יז .רעטעפ
 םירוחב יד .תובישי ןיא קעװא ךיז ןזאל םאװ םירוחב טימ ןוא םייבר
 לײט .עטםעב יד זיא׳ם הבישי רעםאװ טראפשעג דארג ךיז ןבאה
 זא טדערעג ןבאה ערעדנא .תובישי עשיװטיל יד טביולעג ןבאה
 לטגעי .רעםעב טםעק יד ןוא רעפראש ןענרעל םאד זיא ןליופ ןיא
 ןיא טאה יז .םירוחב ןשיװצ ןענופעג לאמ ןטשרע םוצ ךיז טאה
 ןשירעבײװ ןופ ןעײרעדיולפ יד וצ דײר ערעײז ןכילגראפ קנאדעג
 .ליומ םאד ןענעפע וצ טמעשעג ךיז יז טאה ןגעװטםעד ןופ .לדניזעג
 טאה רערעדנא ןא ,ןדנ ,ךודיש א ןגעװ טדערעג טאה רוחב ץיא
 טשטײטעגנײרא ׳בר־םירופ א ןופ הרות א טרזחעגרעביא שירעליוװ
 יד ןבאה לײװ א ךאג .הפ־לובינ ףיוא ןשינערעהוצנא קוםפ א ןיא
 ןםירעגפיוא טאה רענייא .תוחוכ יד ןוװרפםיוא ןעמונעג ךיז םירוחב
 ־וצנײא ןטםאמראפ ךיז טאה רערעדגא ןא .טםיופ יד ןטיױוצ םײב
 .ײט־טימ־טיורב ןםעגעג טאה רוחב .טנאה יד רבח םײב ןגיוב
 ־ןעפ א טימ טשימעגםיוא ןוא עלעפעל ןײק טאהעג טשינ טאה רע
 .ןעמענוצ ןפורעג ךיז ,טלעארעג ךיז ,ןגירשעג טאה׳מ .לרעםעמ

 םײב ךראטש א ןאטעג ריא ,ןעלטנעי וצ ןעמוקעגוצ זיא רענײא
 !לסקא

 ? םוטש טסי:ב ? וטסגיױוש םאװ —
 .ןדער וצ סאװ טשיג באה׳כ —

 ? וטסײה יװ —
 . לשנא —

 ? טיורק ןיא עזאק א יװ ךיד וטםמעש םאװ —

 .זאנ רעד ןיא לענש א ןעלטנעי ןאטעג טאה רוחב רעד ןוא

 טנאה יד רעבא ,שטאפ א ןעגנאלרעד טלאװעג םיא טאה לטנעי
 ־עטלע ןא .ךײלב ןראװעג זיא יז .טגײלעג טשינ םעפע ריא ךיז טאה
 מימ ןוא לדרעב ץראװש א טימ ,רעסאלב א ,רעכיוה א ,רוחב רער

 .ןעמונעגנא ריא ראפ ךיז טאה ,ןגיוא עקידרעײפ עצראװש
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 ־מוא ןוא טםיזמוא רוחב םעד וטסעפעשט םאװ ׳וד ,יעה —
 י טשינ

 .טשינ קוק ,טשינ ריד טלעפעג׳ס ביוא —
 ...? תואפ יד ןםײרםיוא ריד ךיא לאז --

 ׳דיז וצ ןעלטנעי ןפורעגוצ טאה לדרעב םעד טימ רוחב רעד
 ־עג טאה לטנעי .טראפ יז װו ,טמוק יז ןענאװ ןופ טגערפעגםיוא יז
 ראנ ׳עקישיור ןײק טשינ רעבא ׳הבישי א טכוז יז זא טרעפטנע
 ־נא דיז טאה רוחב רעד .החונמב ןענרעל ןאק׳מ װו טרא ליטש א

 .לדרעב םײב ןעמונעג

 .װעכעב ןײק רימ טימ םוק ,יוזא ביוא —

 װעכעב ןיא ןיוש טנרעל רע זא ,טלײצרעד טאה רוחב רעד
 ,םירוחב קיסײרד א זיולב :ענײלק א זיא הבישי יד .ראי עטרעפ סאד
 רעבײװ עשיטאטש יד .קיטעז זיא ןםע סאד .געט ןגירק עלא רעבא
 רעד .ןקאז ײז ראפ ןעװערעצ ,שעװ יד םירוחב יד ראפ ןשאװ
 ןעצ ןגערפ ןאק רע .ןואג א זיא ״דבישי־שאר רעד ,בר רעװעכעב
 ןבאה םירוחב בור׳ס .ץורית ןײא טימ ןרעפטנעראפ עלא ןוא תױשק

 :ןאטעג גערפ א טאה לטנעי .דעלדײמ רעװעכעב טימ הנותח
 זןמז ןטימ ןיא ןראפעגקעװא םעפע וטםיב םאװ —

 .קירוצ דיא יאפ טציא .ןבראטשעג רימ זיא עמאמ יד —
 ?וטםײה יװ —

 .רודגיבא —
 ן ןתח ץיק ןראװעג טשינ טםיב םאװ סע טמוק יװ —

 .לדרעב ןיא ץארק א ןאטעג דיז טאה רוחב רעד
 .ײברעד השעמ א זיא׳ס —
 ןאה ,ןעשעג זיא סאװ —

 טכארטעגכאנ ,טנאה א טימ ןגיוא יד טלעטשראפ טאה רודגיבא
 .ליױו א

 ?װעכעב ץיק רימ טימ טסראפ —
 .אי —
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 ןתח א ןראװעג ןיכ׳כ .ײם יװ ײם ןםיװ וטםעװ ׳יוזא כיוא —
 .רעװאקשיװ רעטלא טםײה רעטאפ רעד .הדיחי־תכ םריכג םעד טימ
 טאה לאמ■ א טימ .הנותח־ןמז םעד טלעטשעגפא טאהעג ןיוש טאה׳מ

 .םיאנת יד טקישעגפא רימ טאה׳מ ןוא טכאמעג עילאק ץימע
 ? טכאמעג עילאק ןעמ טאה יוזא יװ —

 ןענאמ טנאקעג כאה׳כ .םאװ ךעםיױו רעדא טדערעגנא טאה׳מ —
 ךודיש א טציא רימ טדער׳מ .עכט ןײמ טשינ זיא׳ם ראנ ,םנק ןדנ יצח

 .טשינ רימ טלעפעג יז ראנ ,רערעדנא ןא טימ
 ? ךעלדײמ ףיוא טםקוק וד —

 רימ טאה םדה יד .געט ןרעטלא םעד ײכ ןםעגעג גאה׳כ —
 .ץירג יד ןגארטעגוצ לאמ עלא
 ?אה ,ענײש א זיא יז —

 .עםיױו א —
 .ןײש ןײז ךיוא ןאק לדײמ ץראװש א —

 .ןײנ —
 ,לדײא ,רעגאמ ןעזעגםיוא טאה רע .טקוקעגנא םיא טאה לטנעי
 ןענעז םאװ תואפ עטלזײרקעג טימ ןוא ןקאכ ענעלאפעגנײא טימ

 ־עגפיונוצ ךיז ןענעז םאװ ןעמערכ טימ ןוא יולכ ןיא ןלאפעגנײרא
 ־נרעיוכ ,ףראש ריא ףיוא טקוקעג טאה רע .זאנ רעד רעכיא ןעמוק
 טאה סאװ ןצעמע ןופ טײקידװעמעש רעקיםארדראפ רעד טימ ןוא קיד
 ןעװעג זיא עטאפאק רעד ןופ ץאל רעד .דום א טקעלפטנא ראנ טשרע
 טצראטשעגםיורא טאה׳ם ןוא לבא ןא ײב ךעלטניױועג יװ ןםירעגנײא
 ־עגוצ ,שיט ןא רעגגיפ יד טימ טקיופעג טאה רע .טנװײל־קאז יד

 ןעלקניװ עפיט יד טימ ןרעטש ןכיוה םעד רעביא .לדגוגינ א טמורב
 !ןאטעג גאז א טאה רע .תונױער יד ןפאלעג ןענעז

 ...י שורפ א ןרעװ ראג ל׳כיא ,אמ ,ונ —
 .ב

 לשנא רעדא — לטנעי טאה װעכעב ןיא ראנ ,שילרעטםיוא יװ
 ןײז םאװ ריבג םעד ,רעװאקשיװ רעטלא ײב גאט א ןגארקעג —

135 



 םיוועשאב קחצי

 הבישי רעד ןיא .ןרודגיבא טימ דײיש םעד טזאלעגפא טאה רעטכאט
 ־עגוצ טאה רודגיבא ןוא זיױוכעלראפ טנרעלעג םירוחב יד ןבאה
 ןענרעל רעםעב טנאקעג טאה רודגיבא .ןעלשנא ףתוש א ראפ ןעמונ
 זיא רודגיבא .רועיש םײב ןפלאהעג םיא טאה רע װא ןעלשנא ןופ
 ןעלשנא ןענרעל טלאװעג טאה רע ןוא ןעמיװש ןיא םידאמ א ןעװעג
 ןענופעג טאה לשנא רעבא ,טירטרעםאװ ןכאמ ןוא רעטפאלק ןגײל
 טגײלעגראפ טאה רודגיבא .ךײט םוצ ןײג וצ טשינ ןדײרםיוא ײלרעלא
 ־עג טאה לשנא רעבא .עיצנאטם ץיא ףיוא ןײטשנײא ןלאז ײז ןעלשנא
 תמחמ .רעדנילב־בלאה א ,הנמלא רעטלא ןא ײב רעגעלטכאנ א ןעגנוד
 םדה ןוא רעװאקשיװ רעטלא ײב קיטםניד ןדעי ןםעגעג טאה לשנא
 ןטגערפעגםיוא םיא רודגיבא טאה ,שיט םײב טנידאב םיא טאה
 טדער ? דעלײרפ יז זיא ? קירעיורט יז זיא ? םיוא םדה יד טעז יװ
 ,םרודגיבא ,ןײז לאמ א יז טנאמרעד ?םיכודיש ערעדנא ריא ןעמ
 רעגניפ יד ןײרא טקעטש םדה יד זא טגאזעג טאה לשנא ?ןעמאנ
 ןעגנאלרעד וצ טםעגראפ ,ךעטשיט ןפיוא טםיגראפ ,ץירג רעלעט ןיא
 רעד טימ ליפ וצ טפאש ,עמאמ־עטאט ףיוא ךיז טרעזײב יז .ץלאז
 טמעקראפ דאװ עדעי .ךעלכיב־השעמ ןיא ןאטעגנײרא זיא ,טםניד
 לײװ ,ראות־תפי א ראפ יאדװא ךיז טלאה יז .שרעדנא ראה יד יז
 .ץיש יוזא טשינ יז זיא ןתמא ןיא .לגיפש ןופ פא טשינ טערט יז

 !ןאטעג גאז א טאה לשנא
 עטרעדאמשראפ א ןײז יז טעװ הנותח רעד ךאנ ראי יױוצ —

 .ענעדיי
 ? אה טשינ ריד טלעפעג יז —

 .םאװ קיניױו —
 ־פא טשינ ךיד וטםלאװ ,ךיד ליװ יז ןעװ ,ןגעװטםעד ןופ —

 .טגאזעג
 .ריא ןא ןײגאב ךימ ןאק׳כ —

 ?אה ,ערה־רצי ץיק טשינראג טםאה —
 ןםעזעג ןענעז ײז .טנרעלעג יװ טדערעג רעמ ןבאה םיפתוש יד
 טרעכיורעג טאה רודגיבא .שרדמ־תיב לקניװ א ןיא רעדנעטש א ײב
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 ליומ ןײז ןופ ןעמוגעגםיורא םיא טאה לשנא רעבא ׳םאריפאפ א
 ־מאלפ ענעשטער טאהעג ביל טאה רודגיבא •יצ א ןאטעג ךיוא ןוא
 ןוא רעקעב מוצ ןעגנאגעג גאט ןדעי זיא לשנא ןוא ךעלצעלפ
 רעײטש וצ טלאװעג טאה רודגיבא .לצעלפ א ןרודגיבא טכארבעג
 לאמ לײט .ןעמענ טלאװעג טשינ טאה לשנא רעבא ,הטורפ א ןבעג
 ־ראפ ךעלײרג ןרודגיבא ןבאה םאװ ןכאז ןאטעג לשנא רעד טאה
 טאה ׳לפענק א ןםירעגפא ךיז טאה ןרודגיבא ײב ןעװ .טרעדנװו
 ־גיבא טפיוקעג טאה רע .טײנעגוצ ןוא םעדאפ־לדאנ טכארבעג לשנא
 .קילאש א ׳ןטעפראקש ׳עלײשטאפ־זאנ א :תונתמ ײלרעלא ןרוד
 זיא םאװ ,לשנא רוחב םעד וצ ןטאזעגוצ ןראוועג זיא רודגיבא רעד
 טשינ וליפא ךאנ םיא טאה׳ם ןוא ראי ףניפ טימ םיא ןופ רעגניי

 :ןאטעג גאז א רודגיבא טאה לאמ ןײא .דראב ןײק טצארפשעג
 .ןםדה רעד טימ ןתח א ןרעװ טםלאז טלאװעג טלאװ׳כ —

 ן ןופרעד טאהעג וטםלאװ סאװ —
 .וד רעכײלג ןיוש ,רעדמערפ א רעדײא —

 .אנוש א ןראװעג רימ מםלאװ —
 .ןײג —

 ןוא זארטש ןפיוא ןריצאפש ןײג וצ טאהעג ביל טאה רודגיבא
 ־עגפא ךיז ,טםעומשעג ןבאה ײז .ןעגנאגעג םיא טימ זיא לשנא
 יד טײטש׳ם װו געוודײש םוצ ,לימרעםאװ רעד וצ קעװא ,טלעטש
 ײז ןבאה לאמ לײט .דלאװענםאם םוצ ,לזיױ םעד טימ עצילפאק
 ,למיה םוצ טקוקעג טאה רודגיבא .זארג ןפיוא טגײלעגקעװא ךיז

 :ןאטעג גערפ א טאה רע
 ?ןיושרעפםנאמ א יװ לדײמ א ןײז טשינ ןאק םאװ ראפ —

 ?וטםנײמ םאװ —
 ?וד יװ ץיז טנאקעג טשינ םדה טאה םאװ ראפ —

 ?ךיא ןיב םאװ —
 .רוחב רעליוװ א —

 למילב א ןםירעגםיוא טאה רע .שירעפיטש ןראװעג זיא לשנא
 ןאטשאק א ןביוהעגפיוא טאה רע .ךעלטעלב יד טפוצעגפא ןופרעד ןוא
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 סוגבר־השמ ןבילקעגפיוא טאה רודגיבא .ןרודגיבא ןפראװעג ןוא
 לײװ א ואנ .ךאלפטנאה רעד ףיוא ןעזיופ טזאלעג םע ןוא עלעיק א

 !ןפורעגנא ךיז רודגיבא טאה
 .ךודיש א רימ טדער׳מ —

 ?אה ׳ןעמעװ טימ —
 .עשעפ ׳רעטכאט סלטייפ טימ —

 ? הנמלא יד —
 .אי —

 ? הנמלא ןא ןעמענ סעפע וטםלאז םאװ ראפ —
 .טשינ ךימ ןליװ ךעלדײמ יד —

 .לדײמ א ריד ראפ ןעניפעג ךאנ ךיז טעװ׳ם —
 יד .טשינ גיוט ךודיש רעד זא ןרודגיבא טגאזעג טאה לשנא
 זיא יז .ןגיוא ראפ א טימ וק א ׳גולק טשינ ׳ןײש טשינ זיא עשעפ
 ראי ןראפ ןבראטשעג זיא ןאמ רעד לײװ ,עקידלזמ ץיק טשינ ךיוא
 טשינ טאה רודגיבא רעבא .תיגלטק א וצ ןכילגעג זיא אזא ןוא
 ןטלאהעג גנאל ,סאריפאפ א טרעכײרראפ טאה רע .טרעפטנעעג
 לאמ א טימ זיא םינפ סאד .ךעלעקײק ןזאלעגםיורא ,ךיור מעד

 !ןאטעג גאז א טאה רע .ןירג האװעג
 .טכענ טשינ ףאלש׳כ .הבקנ א ףראד׳כ —

 .טרעטיצעגפיוא טאה לשנא
 .עטרעשאב ץיד ןקישוצ ריד טעװ׳מ זיב וצ טראװ —

 ...םדה ןעװעג זיא עטרעשאב ץימ —
 ־פיוא ויז טאה רע .טכײפ ןראװעג ןעגעז ןגיוא םרודגיבא ןוא

 .ןאטעג גאז א ןוא טלעטשעג
 !םוק .ןגעלעג גונעג —

 טלײצרעד רודגיבא טאה טנײה .ךיג רעד ףיוא ןעשעג זיא ץלא
 .טראװ א טכאמעג רע טאה רעטעפש געט יױוצ .דום םעד ןעלשנא
 טאה׳מ .ןפגארב־ןוא־ךעקעל הבישי רעד ןיא טכארבעג טאה רע
 טשינ ףראד הגמלא ןא הלכ א .הנותח־ןמז א טלעטשעגפא ךיילג
 ,ןתח רעד .טײרג זיא ץלא .טנאװעגטעב ןײק ,רעײטשסיוא ץיק
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 ןגערפ טשינ םענײק ײב ףראד ׳םותי רעקיכעלײק א זיא ׳רעדיװ
 ןשטנװועג ׳ש״י םעד ןעקנורטעג ןבאה םירוחב־הבישי יד .העד ןײק

 ראנ ,הקשמ רעד ןופ טכוזראפ ךיוא טאה לשנא .בוט־לזמ ןרודגיבא
 םיא ןענעז ןרערט .זאנ עטיור א ןעמוקאב ׳טםוהראפ דיז טאה רע

 .ןגיוא יד ןיא ןפאלעגנא
 !טנערב׳ם ׳יוא —

 טאה — !ליבםנאמ ןײק טשינראג םעפע דאד טםיב ׳ע —
 .ןטלאהעגראפ םיא רודגיבא

 ־קעווא ייז םירוחב עדײב ןבאה ןפנארב־ןוא־דעקעל םעד דאנ
 .ןעגנאגעג טשינ זיא ןענרעל םאד רעבא ׳ארמג רעד ײב טצעזעג
 ־עג דיז טאה רודגיבא .טפעלקעג טשינ דיוא דיז טאה םעומש רעד
 רע .ןײלא דיז וצ טלמרומעג םעפע ׳לדרעב םאד טפוצעג ׳טלקאש
 ןםעגראפ יװ םעפע ןוא םאריפאפ ןופ דיײ םעד ןגיוצעגנײרא טאה

 ;ןאטעג גאז א טאה רע .ןזאלבוצםיוא םיא

 !שטנעמ רענעריולראפ א ןיב׳כ —
 י הנותח וטםאה םאװ — ׳טשינ ריד טלעפעג יז ביוא —

 ...גיצ א טימ וליפא טאהעג הנותח טלאװ׳כ ■—

 רעד .שרדמ־תיב ןיא ןעמוקעג טשינ רודגיבא זיא םנגראמ וצ
 ־םידיםח ןיא טנװאדעג טאה ׳רעמערק־רעדעל רעד לטײפ ׳ןתוחמ
 ןענרעל לאז רע ןתח סרעטכאט מעד ןופ טגנאלראפ טאה רע .לביטש
 עקאט זיא הנמלא יד זא טדערעג ןבאה מירוחב־הבישי יד .טראד
 ׳רעטכאט א םרעטכאפ א זיא רעטומ יד ׳לםעפ א יװ דנור ןוא ןײלק
 ־עגנא עלא ןענעז ײז רעבא ׳ץראה־םע רעבלאה א זיא לטײפ רעד
 עשעפ .ײרעבראג א וצ ףתוש א זיא לטײפ רעד .טלעג טימ טפאטש
 ׳ץכעגעשזד ׳גנירעה ןופ בלעװעג א ןיא ןדנ ם,עד טגײלעגנײרא טאה

 .םירעיופ טימ טקאפעג לאמ עלא זיא םארק יד .פעט ענרעזײא
 ראפ טלעטשאב ןבאה ׳ןרודגיבא סיוא ןדײלק רעטבאט ןוא רעטאפ
 ־רעביא ןא ׳לוױטש ראפ ײװצ ׳עטאפאק ענעדײז א ׳פילוט א םיא
 ןענעז םאװ תונתמ ןגארקעג םנטײצאב ןיוש טאה רודגיבא .רעיצ
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 ־עדלאג רעד ,ס״ש רענליװ םאד :ןאמ ןטשרע םעשעפ ןופ ןבילבעג
 רעבירא ןענעז געט •סקיב־םימשב יד ,פמאל־הכונח רעד ,רעגײז רענ
 ־עג זיא לשגא .שרדמ־תיב ןיא ןזיװעג טשינ ךיז טאה רודגיבא ןוא
 ןסע ןעמוקעג זיא לשנא ןעװ ,קיטםניד .רעדנעטש םייב ןײלא ןםעז
 !ןאטעג גאז א םיא וצ םדה טאה ,רעװאקשיװ רעטלא ײב םעמראװ
 .ןרעדעפ יד ןיא ןײרא קירוצ ? ףתוש ץיד וצ וטםגאז סאװ —

 ? ןציזראפ טע׳ר ? טנײמעג וטםאה םאװ —
 .טלטײרראפ ךיז טאה םדה

 .טלאװעג טשינ םיא טאה עטאט רעד .דלוש ןײמ טשיג זיא׳ם —
 ? טשינ םאװ ראפ —

 ־פיוא ךיז טאה רעדורב א סנײז זא ,טםװורעד ךיז טאה׳מ —
 .ןעגנאהעג

 ,עדנאלב א םיא ראפ ןענאטשעג זיא יז .טקוקעגנא יז טאה לשנא
 ־עגנײא ,זדלאה ןכיוה א טימ ,ןדנעל יד ןיא לאמש ,עקיםקװו א
 ןםפיר א ,דײלק ןטראק א ןיא ןאטעגנא ,ןגיוא עיולב ,ןקאב ענעלאפ
 ־רעבירא פעצ יױוצ ןיא ןטכאלפראפ ןעװעג ןענעז ראה יד .לצריש
 ־םנאמ ןײק טשינ ןיב׳כ םאװ דאש א .ןעלםקא יד רעביא ןפראװעג

 :ןאטעג גערפ א טאה רע .טכארטעג לשנא טאה ,ליב
 ? אה ,טםרעיודאב וד ~

 ...!קראטש —
 .רדח רעדנא ןא ןיא טכאמראפ ךיז ןוא ןפאלטנא זיא םדה ןוא
 ןעװ טשרע .טםגיד יד ןגארטעגוצ ןיוש טאה ײט יד ןוא שײלפ םאד
 זאלג םאד ןעמונעג ןוא ןשטנעב םײב ןטלאהעג ןיוש טאה לשנא
 טאה יז .ןעמוקעגסיורא קירוצ סדה זיא ,םינורחא םימ ןשאװ וצ ךיז
 ןעמונעג ןוא שיט םוצ ןעמוקעגוצ זיא יז .טרעדנעראפ טקוקעגסיוא

 !לוק טעשודעגוצ א טימ ןדער
 רע לאז .ןלײצרעד טשינ םיא טםעװ זא וצ רימ רעװש ~

 ...וץראח ןײמ ןיא פא ךיז טוט׳ם םאװ ןסיװ טשינ
 ןלאפעג טשינ רעיש זיא יז .ןפאלעגםיורא רעדיװ זיא יז ןוא

 .לעװש רעד רעביא
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 .ג

 ־ײנ א ןביולקוצ ךיז לאז לשנא טגנאלראפ טאה הבישי־שאר רעד
 טאה לשנא ןוא רעבירא ןענעז ןכאװ רעבא ׳ןענרעל םוצ ףתוש םע
 רעצנאג רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא׳ס .ןײלא טנרעלעג ץלא ךאנ
 .טרא םרודגיבא ןעמענראפ ןענאק לאז סאװ רוחב ןײא ןײק הבישי
 ןבאה ײז .המשנ רעד ןיא ןוא ףוג ןיא ןײלק ןעװעג עלא ןענעז ײז
 טלכײמשעג ,ןטײקינײלק טימ טמיראב ךיז ׳ןטײקשיראנ טדערעג
 ־תיב סאד זיא ןרודגיבא ןא .טרעראנש יװ טריפעגפיוא ךיז ׳שיפעל
 הנמלא רעד ײב ןגעלעג לשנא זיא טכאנ ײב .קידײל ןראװעג שרדמ
 ןא .ןפאלשנײא טנעקעג טשינ טאה רע רעבא ׳טעבקנאב ןפיוא
 ־הלכ א ׳לטנעי ןראװעג רעדיװ לשנא זיא ׳ןזיוה ןא ׳עטאפאק א
 ־נא ןא טימ ןתח א זיא דענעי ראנ ,רוחב א ביל טאה םאװ לדײמ
 ...?תמא םעד ןקעלפטנא טפראדעג םיא ךיא באה רשפא .רערעד
 ןעמוקםיוא ,לדיימ ץיק ןרעװ טנאקעג טשינ ןיוש טאה לשנא רעבא
 עשילרעטסיוא טכארטעג טאה לשנא .םירפם ןא ,שרדמ־תיב א ןא
 ךיז ,ןפאלשעגנײא זיא רע .תעגושמ ןופ דנאר ןפיוא ,רעצכעטכארט
 ,ליבםנאמ א ײם ןעװעג רע זיא םולח ןיא .לפאצ א טימ טקעװעגרעביא
 .קאדרעםבײל א ײס ,ןאטפאק א ײס ןגארטעג טאה רע .הבקנ א ײם
 ןקארשעג ךיז טאה לשנא ןוא ןטלאהראפ טאהעג ךיז טאה טײצ יד
 זא תױפלת שרדמ ןיא טנעײלעג טאהעג טאה רע ?טםײװ רעװ זא
 ןופ זיולב ,רכז א ןא קידעגארט ןראװעג הבקנ א זיא עידניא ןיא
 יד סאװ ראפ ןעמונאב טציא טשרע טאה לשנא ...םיא וצ ןטםולג
 זיולב זנשינ .ןימ ןטײװצ ןופ שובלמ סאד ןאטוצנא טאבראפ הרות
 יװ רעגײטש א ,ןײלא ךיז ךיוא ראנ ,םענעי טימרעד ןעמ טראנ
 טרעװ׳מ .רעפרעק ןדמערפ א ןיא טדײלקעגנא ךיז טלאװ המשנ יד

 ...סוניגורדנא ןא רעדא םוטמוט א יװ
 ןלאפעגוצ םיא ןענעז גאט ײב .טכאװעג לשנא טאה טכאנ ײב
 לשנא טאה ײז ײב ס,אװ סעטםאבעלאב יד .טײקדימ ןופ םעיװ יד
 .רעביא ץלא טזאל רוחב רעד זא טגאלקעג ךיז ןבאה געט ןםעגעג
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 םוצ וצ טשינ ךיז טרעה רוחב רעד זא ןעזעגגײא טאה בר רעד
 ־סניד ןעװעג זיא׳ם .תױרוה טכארט ,רעטצנעפ יד וצ טקוק ,רועיש
 .סעמראװ ןםע רעװאקשיװ רעטלא וצ קעװא זיא לשנא ןוא קיט
 ־פא ןוא ץירג עלעםיש סאד טלעטשעגקעװא םיא ראפ טאה םדה
 טגאזעג טשינ וליפא רע טאה טײקטשוחעצ ןופ .ליױו א טראװעג
 רעבא ,לפעל םעד ךאנ טגאה יד טקערטשעגםיוא טאה רע .חוכ־רשיי

 !ןפורעגגא ךיז טאה םדה .ןעמונעגנא טשינ םיא טאה רע
 .טזאלעגרעביא ךיד טאה רודגיבא רעה׳כ —

 .טקעװעגרעביא יװ ךיז טאה לשגא
 ד וטםנײמ סאװ —

 .םיפתוש סיוא טנעז ץע —
 .סיוא ךיז טלאהאב רע —
 ?לאמ א םיא טםפערט —

 .הבישי רעד ןופ םיורא זיא רע —
 ? הנותח רעד ףיוא ןײז שטאכ טסעװ —

 טשינ טלאװ רע יװ רעגײטש א ,ןגיװשעג לשנא טאה ליױו א
 ־נא ךיז רע טאה ךאנרעד .רעטרעװ יד ןופ ןײמ םעד ןענאטשראפ

 :ןפורעג
 .ראנ רעםיורג א זיא רע —
 ? יוזא וטסגאז םאװ ראפ —

 .עפלאמ א זיא ענעי ןוא ראות־תפי א טםיב וד —
 .ןעלצראװראה יד זיב זדלאה ןופ טיור ןראװעג זיא סדה

 .דלוש סנטאט ןײמ זיא׳ס —
 .ןלעב א ןגירק טםעװ ,טשיג ג־מןז —

 .טשינ רימ טלעפעג רענײק —
 ...ןעמעלא טםלעפעג וד —

 ןראװעג ןענעז ןגיוא םעסדה .ןגיװשעג עדײב ןבאה עליױו א
 זיא׳ס זא ןםײװ םאװ ענעי ןופ רעצ םעד טימ לופ ,םורק ,סיורג

 .טםײרט ןײק ײז ראפ אטשינ
 .טלאק טרעװ ץירג יד —
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 ןופ טפילבראפ ,טגאזעג לשנא טאה — ךיוא רימ טםלעפעג—
 .רעטרעװ ענעגײא יד

 .ץכעלײװרעטניה ףיוא טקוקעגמוא ךיז טאה סדה
 1 טםדער וד יװ ,יוא —

 .תמא רעד זיא׳ס —
 .ןרעהרעד ךאג ןאק ץימע —

 .ארומ ןײק טשינ םענײק ראפ באה׳כ —
 .ספאלק םעד ןעגנערב דלאב לע׳כ .ץירג יד םע —

 יז .ךעלצעלק יד טימ טפאלקעג טאה יז .סיורא זיא םדה ןוא
 טאה יז זא ,יוזא עקמאילק יד ןעמונעגנא טײקטשימעצ ריא ןיא טאה
 ךעלבעב ןכוז ןעמונעג טאה לשגא .געװ םעד טלעטשראפ ןײלא ךיז
 קירוצ םע ןוא לבעב א טלבארגעגסיורא טאה רע .פוז רעד ןיא
 גנולש יד .ןגאלשראפ ןראװעג םיא זיא טיטעפא רעד .ןפראװעגנײרא
 טכירק רע זא טםװועג ליוװ טאה רע .טכאמראפ םיא ךיז טאה
 םדה .טפוטשעג םיא טאה חוכ א םעפע רעבא ,ץענ א ןיא ?ירא

 .רעלעט א ףיוא ןספאלק ײװצ טכארבעגנײרא טאה
 ? אה ,טשיג וטסע םאװ —

 .ריד ןגעװ טכארט׳כ —
 ז וטסכארט סאװ —

 .הלכ א ראפ ךיד ליװ׳כ —
 .ןעגנולשפארא םעפע טלאװ יז יװ ענימ א טכאמעג טאה סדה

 .ןטאט ןטימ ןעמ טדער ןכאז עגיוזא ןגעװ—
 .אי —

 ...ןכדש א טקיש׳מ —
 .ריט רעד טימ ץעז א ןאטעג טאה יז .ןפאלטנא זיא םדה ןוא
 ךיא ןיב ןימ ןשירעביױו ןגעק !טכאלעג םעפע טאה ןעלשנא ןיא
 ךאנרעד װא ץירג רעד ןיא ץלאז ןטאשעגנײרא טאה רע ...הירב א
 ־עגפא אד ךיא באה םאװ .רענעמונאב א ןסעזעג זיא רע .רעפעפ —

 ןעגנװוצעג ךיז טאה רע ...עגושמ רעװ׳כ ראנ ,שרעדנא טשינ ? ןאט
 ץיק זײפש רעד ןיא טריפשעג טשיג טאה רע רעבא ,ןכוחאפ וצ
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 טאה רודגיבא זא טנאמרעד טציא טשרע דיז טאה רע .םעט םוש
 רעד רעטניה ןופ .ןםדה רעד טימ ןתח א ןרעװ לאז רע ןטארעג םיא
 ןעמענ וצ ?ןאלפ א טלײשעגםיוא ךיז טאה טײקטשימעצ רעצנאג
 ןםדה יד טעװ רע לײװ ,ךיז וצ ןעיצוצ םיא ןוא ןרודגיבא ןא המקנ

 םאװ — ״דלותב ערשכ א זיא םדה יד .ןםעגראפ טשינ לאמ ןײק
 ,יז ׳ראװצ .ןראנ גנאל ענײא אזא ןאק׳מ ?טײלםנאמ ןופ יז טםײװ
 ארמג רעד ןופ ךם א טםײװ יז רעבא ״דלותב א ךיוא זיא ,לטנעי
 ־עגנא טאה דהפ א .ןםעומש עשליבםנאמ יד וצ ךיז ןרעהוצ ןופ ןוא
 ןראנוצפא ךיז ןטײרג םאװ ענעי ןופ דײרפ יד ןוא ןעלשנא ןעמונ
 םלוג א זיא םלוע רעד ־ לטרעװ םאד טנאמרעד ךיז טאה רע .להק

 :ןאטעג גאז א ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טאה רע
 ...? עשאק ענעי ןכאקראפ ןיוש ל׳כיא —

 טאה׳ם .קילבנגיוא ןײק ןפאלשעג טשינ לשנא זיא טכאנ ענעי
 םוצ פארא לאמ םעדעי זיא רע ןוא טשראד רעד טנקירטעג םיא
 ןריהעג יד .םײה ןעװעג םיא זיא ןרעטש רעד .קנורט א ןאט רעםאװ
 ןיא טאה ץימע .תױרהא רענעגײא ףיוא טעבראעג ןבאה לדײש ןיא
 יד .טמעלקעג םיא טאה ךיוב ןיא .טרעפטנעעג ןוא טדערעג םיא
 ןםאלשעג יװ טאה רע .טײקפאלשציה א ןיא יװ ןכארבעג ןבאה ינק
 טגײל ,ןשטנעמ פא טראנ םאװ ןטש םעד ,ערה־רצי םעד טימ דנוב א
 ־עג עקיטפאהקלאש ןיא ײז טבעװראפ ,רענײטשלכיורטש רעטנוא ײז
 ןרעװש א טימ ןפאלשעגנײא לשנא זיא ירפ רעד ןיא טשרע .ןבעװ
 רע .טגײלעג ךיז טאה רע יװ רעדימ ןעמוקעגפיוא זיא רע .ףאלש
 ןוא לטעבקנאב ןיא הנמלא רעד ײב ןגיל ןבײלב טנאקעג טשינ טאה
 ־תיב ןיא קעװא זיא רע .?יטשוצפיוא חוכ א ןאטעג ךיז טאה רע
 רעטלא טנגעגאב רע טאה םאג ןיא .לקעז־ןיליפת םעד טימ שרדמ
 םיא טאה רענעי ןוא ןגראמ־טוג םעד ןגארטעגוצ םיא ,רעװאקשיװ
 רעד ײב ןאטעג טעלג א ךיז טאה רע .ךעלדנײרפ טרעפטנעעגפא

 :ןפורעגנא ךיז ןוא דראב רעלעג
 םיוא טםעז .טםעק ערעגאמ יאדװא ריד טיג םדה ןײמ —

 .קידכשוח
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 ־ײרב רעד טימ רימ טיג יז .לדײמ ליװו א זיא םדה רעײא —
 .טגאה רעט

 ? ךײלב יוזא וטםיב עשז םאװ —

 .ליױו א ןגיװשעג טאה לשגא

 .רימ טלעפעג רעטכאט רעײא ,רעטלא ׳ר —

 .טלעטשעגפא ךיז טאה רעװאקשיװ רעטלא

 רוחב־הבישי א ןופ ןושל ןײק טשיג זיא םאד י ראג יוזא —
 .רעטכעלעג טימ לופ ןראװעג ןעגעז עגײז ןגיוא עיולב יד ןוא —

 .תמא רעד זיא׳ם —

 .רוחב ׳אק טימ טשיג ןעמ טדער ןכאז עגיוזא ןופ —

 .םותי רעקיכעלײק א ןיב׳כ —

 .םייוג ׳אק ׳שיג ,ןדיי ןעגעז רימ ...ןכדש א טקיש׳מ ,וג ,וג —

 •אי —
 ?אה ,ריא ןיא וטםעז םאװ —

 ...עגולק א ...עליוװ א ...עגײש א —
 .החפשמ ןײד ןגעװ רימ לײצרעד ,םוק י השעמ אזא רידאג ,וג —

 לםקא םײב ןעלשגא ןעמוגעגגא טאה רעװאקשיװ רעטלא ׳ר ןוא
 ,ףיוהלוש ןיא ןײרא עדײב ןעגעז יוזא ןוא

 .ד

 .דײר וצ ןעגגערב תובשחמ .תיב ןגאז ןעמ זומ ,ףלא טגאז׳מ זא

 ןעװעג םיכםמ טאה רעװאקשיװ רעטלא ׳ר .םישעמ וצ ןריפ דײר
 טלקגעװקעג ךיז טאה ,האל־עדײרפ ,רעטומ םעםדה .ךודיש ןפיוא
 רעװעכעב ןײק טשיג רעמ ליװ יז זא ,טהגעטעג טאה יז .לײװ א
 ־אז רעדא ןילבול ןופ ןצעמע ראג ,רעטכאט רעד ראפ רוחב־הבישי
 ,יז טעװ׳מ ביוא זא רעטומ יד טגראװעג טאה םדה רעבא ,שטשאמ
 יז טעװ ,(ןרודגיבא םעד טימ רעירפ יװ) ןעמעשראפ רעדיװ ,ןםדה

 זיא ךודיש א ןעװ ךעלטגײװעג יװ .םעגורב ןיא ןפראװגײרא ךיז
 םעםדה ,דגײרפ עטוג יד ,םיבורק יד :טדערעגוצ עלא ןבאה ,םורק
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 גיוא ןא ןפראוועג גנאל ןיוש ןגאה דעלדיימ רעוועכעב יד .םעטרבח
 רע .רעטצנעפ יד ךרוד טקוקעגכאנ םיא ןבאה ײז .לשנא םעד ףיוא
 טימ ךעלעוױטש יד טצופעג טאה רע .תובקנ ףיוא טקוקעג טאה
 ןפיוק ןירעקעב רעד עלײב וצ ןעמוקעג זיא רע ןעװ .ץנאלג א
 ןוא שירעגילק ׳ךעלביױו יד טימ טלציװעג ךיז רע טאה לצעלפ א
 .םינוק יד טרעדנוװראפ טאה םאװ הפצוח א טימ ׳שיטאטשםיורג
 רע .םיא ןגעװ טדערעג ךעלדײמ יד ןבאה ,םעט א רימ טאה רע
 קילאש םעד חנובראפ שרעדנא ׳תואפ יד טלזײרקעג שרעדנא טאה
 ערעדנא םאד ׳טלכײמשעג םיא ײב טאה גיוא ןײא .זדלאה םורא
 טנגעגאב למיה רעװעכעב רעד װו ׳קעװא טײװ ץעגרע טפאגעג טאה
 טימ ןתח א ןראװעג זיא רודגיבא םאװ םאד .דרע רעד טימ ךיז
 טקעװרעד טאה ׳ןעלשנא ןופ טרעטײװרעד ךיז ןוא םלטײפ עשעפ
 רעװאקשיװ רעטלא ׳ר .ןעלשנא וצ טפאשביל א טײלטאטש יד ײב
 ךאנ ןעלשנא טגאזעגוצ ןוא םיקרפ־ישאר ןבײרש טזאלעג טאה
 ־גיבא רעירפ יװ טםעק ערעגנעל ןוא תונתמ רעמ ׳ןדנ ןרעםערג א
 יז ,ןםדה טימ טשוקעג ךיז ןבאה ךעלדײמ עשיטאטש יד .ןרוד
 ־שנא ראפ ןטפעהםיוא ןעמונעג ךײלג טאה םדה .ביול טימ ןטאשאב
 טאה רודגיבא .שאט־הצמ א ,לכעטשיט־הלח א ,לקעז־ןיליפת א ןעל
 ןעמוקעג זיא רע ןוא ןתח א ןראװעג זיא לשנא זא טםװורעד ךיז
 םעפע ןראװעג זיא רע •בוט־לזמ ןבעגפא םיא ןײרא שרדמ־תיב ןיא
 טרעביושעצ א ןעמוקאב ,ןכאװ ראפ עטצעל יד ןיא טרעטלעראפ יװ

 ־ןעלשנא וצ טגאזעג טאה רע .ןגיוא עטיור ןוא לדרעב
 ־נא ןופ דלאב .ןזאלםיוא יוזא ךיז טע׳ם זא טםװועג באה׳כ —

 .קירעבראה רעד ןיא ןפארטעג ךיד באה׳כ יװ יוזא .בײה
 .טלאװעג ןײלא םע טםאה —

 .אי —
 ןא קעװא טםיב ? רימ ןופ ךיד וטםרעטײװרעד םאװ ראפ —

 .טנוזעג־ײז א
 עלא רימ רעטניה ןענערבראפ ,טגאז׳מ יװ ,טלאװעג באה׳כ —

 ...ןקירב
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 ־אפש א ףיוא םיא טימ ןײג לאז לשנא טגנאלראפ טאה רודגיבא
 .טנײשעג טאה ןוז יד רעבא ,תוכום ךאנ ןעװעג ןיוש זיא׳ם .ריצ
 ןעלשנא טלײצרעד ׳לאמ עלא יװ רענעזאלעגוצ ןראװעג זיא רודגיבא
 ־נײרא זיא רע .ןעגנאהעגפיוא ךיז טאה רעדורב א ׳אי .תודום עלא
 ךיוא ךיז טײרד ,רודגיבא ,ןײלא רע .הרוחש־הרמ א ןיא ןלאפעג
 זיא ןתוחמ רעד ,טלעג טאה עשעפ יד .והותה־טלוע ןפױא יװ םורא
 טשינ ליװ רע .טכענ טשינ טפאלש ,רודגיבא ,רע רעבא ,דיגנ א
 וצ םיא טמוק יז .ןםדה ןםעגראפ טשינ ןאק רע .רעמערק ןײק ןײז
 וצ טקעמש ןוא הלדבה טכאמ בר רעד ןעװ םטכאנוצ־תבש .םולח
 ־טםעד ןופ זיא׳ם .חומ ןיא ןעלדניװש ,ןרודגיבא ,םיא טמענ ,םדה א
 ןלאפגײרא שטאכ לאז יז .ןתח ריא זיא ,לשנא ,רע םאװ טוג ןגעװ
 טאלג ןוא ןגיובעגפארא ךיז טאה רודגיבא .טנעה עשיטײל ןיא
 טאה רע .זארג טענאיװראפ ךעלטניב ןםירעגםיוא ,קעװצ א ןא ,ױזא
 ־םיורא םיא ןופ טאה׳ם .רעהא־ ןוא ןיהא ,דײר עטשימעצ טדערעג

 !ןאטעג גאז א לאמ א טימ טאה רע .קוביד א יװ טדערעג
 .רעדורב ןײמ םאװ םאד ןאט טלאװעג ןיוש באה׳כ —

 1 יז וטסאה ביל יוזא —

 .ץראה ןיא ןקאבעגנײא רימ זיא יז —

 ,טנעאנ ןבײלב וצ טראוו א ןבעגעג ךיז ןבאה םירבח עדײב
 ןרודגיבא ןגאלשעגראפ טאה לשנא .ןדײשעצ טשינ לאמ ןײק רעמ ךיז
 ,תונכשב ןעגיוװ ײז ןלאז ,ןבאה הנותח ןלעװ עדײב יװ םעד ךאנ זא
 וליפא ,רועיש א גאט ןדעי ןענרעל ,זיוה א ןעמאזוצ ןפיוק רשפא

 :ןאטעג גאז א טאה רודגיבא .תופתושב בלעװעג א ןענעפע
 .ךשפנב הרושק ישפנ זיא׳ם זתמא םעד ןסיװ טםליװ —

 ? טרעטײװרעד ךיד וטםאה עשז טאװ —
 ...ראפרעד עקאט —

 ײז ןבאה ׳קיטניװ ןוא טלאק ןראװעג רעטעפש זיא׳ס ליוװ יװ
 ןעװ ,טכאנ ראפ טרעקעגמוא ךיז ,דלאװענםאס םוצ זיב טריצאפש
 ־כאנ ײז ןבאה ךעלדײמטאטש יד .החגמ וצ ןעגגאגעג ןיוש זיא׳מ
 יד ײב ןעמונעגנא ןעגגאגעג ןענעז ײז .רעטצנעפ יד ןופ טקוקעג
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 ןטערטעגנײרא ןבאה ײז זא םעומש ןיא ןאטראפ יוזא ןוא ׳ןעלםקא
 דײלב טקוקעגםיוא טאה רודגיבא .טםימדרעפ ןיא ןוא םעשזולאק ןיא
 טאה לשנא .האפ א טגאיעג םיא טאה טניוו רעד .טרעביושעצ ןוא
 טאה יז .רעטצנעפ םוצ ןפאלעגוצ ךיוא זיא םדה .לגענ יד ןםיבעג

 ...ןשאווראפ ןראוועג ריא ןענעז ןגיוא יד ןוא קוק ןײא ןאטעג

 .טאהעג הנותח רודגיבא טאה רעירפ .ךיג ןעשעג זיא ץלא
 ןא ,עליטש א ןעװעג הנותח יד זיא ״דנמלא ןא זיא הלכ יד תמחמ
 טלעטשעג ןעמ טאה טנײה .םנקעדאב א ןא ,ןחדב א ןא ,רמז־ילכ
 ראפ א טימ בלעװעג ןיא ןענאטשעג עשעפ ןיוש זיא ןגראמ ״דפוח א

 ־עג טאה רודגיבא .ץכעגעשזד טפיוקראפ ןוא טנעה עטרימשראפ
 לשנא זיא גאט ײב .תילט םעײנ א ןיא לביטש־םידיםח ןיא טנװאד
 טלמרומעג ןוא טדערעג ןבאה םירבח עדײב ןוא םיא וצ ןעמוקעג
 ןעװעג זיא םדה ןוא לשנא ןופ הנותח־ןמז רעד .טײצ־החנמ זיב
 יד .טלײאעג ךיז טאה ןתוחמ רעד .הבונח־תבש זיב טגײלעגפא
 זיא רעדױו ,ןתח רעד .הלכ א ןעװעג לאמ ןײא ןיוש זיא םדה
 ־קנאב א ףיוא הנמלא ןא ײב ןרעגלאװ ךיז רע לאז םאװ וצ ,םותי א

 ?םײה א ןוא ביױו א ןבאה ןאק רע זא געט ןםע ןוא לטעב

 זא טנראװעג ךיז לשנא טאה ,גאט ןיא לאמ ךם א ,גאט ןדעי
 שטנעמ א םאװ טײקדליװ עטםגרע יד ,תעגושמ א .דניז א זיא ךאז יד

 .ןםדה ײם ,ךיז ײם פמוז א ןיא ןבירטעגנײרא טאה רע .ןאטפא ןאק
 ןאק׳מ םאװ תורבע עקילאצמוא ןיא טרעטנאלפראפ ךיז טאה רע
 ־עגכאנ טאה ןגיל ץיא .הבושת ןײק ןאט טשינ ײז ףיוא לאמ ןײק
 ־פא ךיז ײב ײנ׳ם ןופ לאמ םעדעי טאה רע .ןרעדנא םעד טפעלש
 רעד וצ קע ןא ןכאמ ןוא טאטש ןופ ןפיולטנא וצ םנטײצאב טםאפעג
 ־ןב א ראפ טשינ ,טוטיפאל א ראפ טםאפ םאװ עידעמאק רעטםיװ
 טאה ןעמוקוצײב טשינ טײקראפשעגנײא ןא ןוא חוכ א רעבא .םדא
 .ןרודגיבא וצ רענעדנובעגוצ ץלא ןראװעג זיא רע .ןטלאהעג םיא
 .קילג טדערעגנײא םעםדה ןרעטשראפ טנאקעג טשינ רעמ טאה רע
 ןענרעל וצ קשח א ןעמוקאב רעדיװ רודגיבא טאה הנותח רעד ךאנ
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 ־גאט ןדעי סרועיש יױוצ טנרעלעג טציא ןבאה םירבח עדייב ןוא
 טפשימךשוח גאטימ ךאנ ןוא תופםות־טימ־ארמג ירפ רעד ןיא
 ■־עגנא ןבאה םידדצ עדײב ןופ םינתוחמ יד .םימואת ןוא תוצק טימ
 .ןתנױ ןוא דוד וצ ןעלשנא ןוא ןרודגיבא ןכילגראפ טאה׳מ .ןלאװק
 ־ײנש .ןשינעלקיװראפ עלא יד ןופ רוכיש ןעגנאגעגמורא זיא לשנא
 טאה רע ןוא םישובלמ ףיוא םאמ א ןעמונעג םיא ןבאה סרעד
 זיא רע זא ןענײמ ןלאז ײז ןטײקיטסילרעטניה ײלרעלא ןאט טזומעג
 ׳ןכאװ עגנאל טרעיודעג ןיוש טאה ײרעראנפא יד ליוװ יװ .רכז א
 ־פאהראװ ןאק׳מ זא טביולגעגוצ טשינ ץלא ךאנ ךיז לשנא טאה
 גנאל יװ ־ליפש א יװ ןראװעג זיא ךאז יד .ןראנ גנאל יוזא קיט
 זןעמיװשסיורא תמא רעד טעװ יוזא יװ ןוא זלהק ןראנ ןעמ ןאק
 יװ ןראװעג זיא רע .טכאלעג ןוא טנײװעג טאה ןעלשנא ןיא סעפע
 ןאטוצפא ײז ןוא ןשטנעמ ןופ ןטעפש וצ ןפאשאב זיא םאװ ץל א
 רע טאה — !טבנ ןב םעברי א ,אמט א ,עשר א ןיב׳כ ,ךעלקיטש
 ־פאהקלאש טימ ןאלפ א טבעװעג רע טאה ײברעד .טדערעג ךיז וצ
 ךיז ףיוא ןעמונעג טאה סאװ ,לשנא ,רע — ,ליװטומ ןוא טײקיט

 ...הרותךענרעל וצ טרעגאב טאה לעז ןײז לײװ ןטסאל עלא יד
 טלדנאהאב עשעפ זא ןגאלק ןעמונעג דלאב ךיז טאה רודגיכא
 יז .רעסערפ רעטסיזמוא ,ןלטב ,רעגיומש םיא טפור ,טכעלש םיא
 ןטעברא ןאט םיא טםײה ,בלעװעג ןיא ןעיצנײרא טרעײנ םיא ליװ

 ־נשאט וליפא מיא טראפש ,קנעלעג ץיק ײז וצ משינ טאה רע סאװ
 ןעמונעג רע טאה ,ןרודגיבא ןטסײרט לאז לשנא טאטשגא .טלעג
 ־עג ,רענקם ,תעשרמ ,טײקסואימ ןפורעגנא יז ,ןעשעפ ףיוא ןצעה
 םעד טיוט םעד טכאמעג טאה יז זא ןרודגיבא ןרעהעגוצנא ןבעג
 ־סיוא לשנא טאה ײברעד .ןקינײפראפ ךיוא םיא ליװ ןוא ןאמ ןטשרע
 ןכיוה ,שינעטנעק ,טפאשגולק ןײז :תולעמ ,םרודגיבא ,ענײז טנכערעג

 :ןאטעג גאז א לשנא טאה לאמ ןײא ,םקװו
 ךעלרע ךיד יװ טםװועג ךיא טלאװ ,ביױו ןײד ןיב ךיא ןעװ —

 .ןטלאה וצ
 ...טשינ ךאד וטםיב ,ונ —
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 .ץפיז א ןאטעג טאה רודגיבא ןוא
 .הנותח םלשנא טרעטנענרעד ךיז טאה לײװרעד

 םוצ ןפורעגפיוא ןעלשגא ןעמ טאה הנותח רעד ראפ תבש םעד
 .ןעלדנאמ <םינ ,םעקנישזאר טימ ןפראװאב םיא ןבאה רעבײװ .רפם
 טײצלאמ א טכירעגפא ןתח רעד טאה הנותח דעד ברע גאט קעןד
 רעטכער ןײז וצ ןםעזעג זיא רודגיבא .םירוחב ןוא טײל־עגנױ ראפ
 ־עג םע ןבאה םירוחב יד .לטשפ א טגאזעג טאה ןתח רעד .טנאה
 ןםעגעג ,ןםאריפאפ טרעכיורעג ןעמ טאה ײברעד .ןדנעװפא טוװרפ
 ןירטיצ טימ ײט ׳רעקיל ,ןײװ ןעקנורטעג ,ךעלטײרב־לדנאמ ,ךעקעל
 ןעמ טאה רעטעפש .גנאלראפ ןײז טיול רעדעי ,םטכאמעגנײא ןוא
 הפוח רעד וצ — ךאנרעד ןוא םנקעדאב םוצ טריפעגקעװא ןתח םעד
 ־םארפ א ןעװעג זיא טכאנ יד .לוש רעד ײב טלעטשעג טאה׳מ םאװ
 רמז־ילכ יד .ןרעטש טימ לופ למיה רעד ,ערעטיול א ןוא עקיט
 ןוא טכיל ןטלאהעג ןבאה ךעלדײמ תורוש ײװצ .טליפשעג ןבאה
 ןצנאג א טםאפעג ןבאה םאוו) הלכ־ןתח ןבאה הפוח רעד ךאנ .תולדבה
 יד ןביו,דעגנא ךיז ןבאה ךאנרעד .ךיױ עגעדליג יד ןםעגעג (גאט
 ןענעז׳ם .ג,דנימ ןטיול ץלא ,קנאשעג־השרד ןפורסיוא םאד ןוא ץנעט
 ־נענײװ טגאזעג טאה ןחדב דעד .תונתמ עכעלטםעק ךס א ןלאפעג
 ןשיװצ ןעװעג ךיוא זיא ,עשעפ ,בײװ סרודגיבא .סקידעכאל ןוא םקיד
 טאה ,גנוריצ טימ ןעגנאהאב ןעװעג זיא יז ליוװ יװ ןוא ,טסעג יד
 ,לטײש ןפיט םעד ןיא טרעפמולעגמוא ןוא סואימ טקוקעגםיוא יז
 ןופ לאמ ןײק טאה׳מ םאװ טגעה יד טימ ןוא עבוש רעטײרב רעד
 טאה רודגיבא .ץכעגעשזד םעד ןשאװפא טנאקעג טשינ טכער ײז
 ־קעװא ןעמ טאה לצנעט־,דװצימ ןכאנ .ןרערט יד ןטלאהעגנײא םיוק
 יד .ןתח םעד ךאנרעד ןוא הלכ יד רעירפ רדח־ףאלש ןיא טריפעג
 ךיז יװ לראפ ןגגױ םעד טגאזעגנא ײברעד ןבאה סרעריפרעטגוא

 .היברו הירפ ןופ טאבעג סאד ןאט וצ ןוא ןריפוצפיוא
 ןלאפעגנײרא סעמוק ערעײז ןוא םעטתנתוחמ יד ןענעז גאט ראפ
 ןםדה רעטנוא ןופ ןםירעגרעפא ןוא בוטשפאלש ןיא ,דלכ־ןתה וצ
 ריא טימ ךיז טאה ןאמ רעד יצ ןגײצוצרעביא ךיז ךעלײל סאד
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 ןוא טולב ןופ ןקעלפ ךעלײל ןפיוא ןענופעג ןבאה ײז .ןטפאהאב
 הלכ יד טשוקעג ןבאה ײז .קידרעפאה ןראװעג זיא לדניזעג םאד
 םעד טימ סיורא ײז ןענעז ךאנרעד ׳בוט־לזמ ןשטנװועג ריא ןוא
 ־שירפ ןיא ץנאט־רשכ א טימרעד טצנאטעג ןוא ןםיורד ןיא ךעלײל
 יוזא יװ לטראפ א ןענופעג טאהעג טאה לשנא .ײנש םענעלאפעגנא
 םדה טאה טײקצנאג ריא ןיא .םילותב יד ןםדה ײב ןםײרוצרעביא
 יז .ןײז וצ ףראדאב׳ס יװ טשינ אד זיא םעפע זא טסװועג טשינ
 טיול .טפאשביל רעםיורג א טימ לשנא םעד טאהעג ביל ןיוש טאה
 ־שרע רעד ךאנ געט ןביז ףיוא ןדײשפא הלכ־ןתח ךיז ןזומ ןיד םעד
 ןביוהעגנא רודגיבא ןוא לשנא ןבאה םנגראמ וצ .גנוטפעהאב רעט
 ־ײלעגםיוא ךיז טאה זיולק יד ןעװ .הדינ תכסמ ןעמאזוצ ןענרעל
 רודגיבא טאה ,ןײלא ןבילבעג ןענעז טײל עגנױ עדײב ןוא טקיד
 םיא זיא׳ס יװ ןעלשנא ןאטעג גערפ א קידװעמעש ןוא שירעגילק
 ןײז טקיטעזעגנא טאה לשנא ןוא ןסדה טימ טכאנ יד ןעגנאגעגוצ

 .טכאנ ראפ זיב םיא טימ טעקשושעג ךיז ןוא רעגײג

 .ה

 ןעװעג זיא סדה .טגעה עטוג ןיא ןלאפעגנײרא טאהעג זיא לשנא
 ,םעדײא םעד טלכעקעג ןבאה רעגיװש־ןוא־רעװש .ביױו ײרטעג א
 ןוא רעבירא ןענעז םישדח ראפ א ,ראװצ .טמיראב םיא טימ ךיז
 םאד ךיז טאה רענײק רעבא ,ןגארט ןיא ןעגנאגראפ טשינ זיא םדה
 ־עג ךיז רעמ ץלא רודגיבא טאה ראפרעד .ץראה וצ ןעמונעג טשינ

 דלאב זיא׳ם .טקינײפעג םיא טאה עשעפ יד .הכרעמ ןײז ףיוא טגאלק
 ,ןםע וצ גונעג ןבעגעג טשינ םיא טאה יז זא וצרעד ןעגנאגרעד
 לאמ ןײק טאה רע .ןאטוצרעביא דמעה א טגנאלרעד טשינ םיא
 מפיוקעג רעדיװ םיא טאה לשנא ןוא ןשארג ןײק טאהעג טשינ
 רע ןרודגיבא ןטעבראפ ךיוא טאה לשנא .לצעלפמאלפ א גאט ןדעי
 עשעפ יד ליױו לאמטכאנ רעדא סעמראװ ןםע םיא וצ ןעמוק לאז
 ןעװעג זיא יז ןוא לדנאה םעד טימ ןעמונראפ ליפ וצ ןעװעג זיא
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 בײװ ץיז ןוא רעװאקשיװ רעטלא ׳ר .טםניד א זטלאה וצ גראק וצ
 ןתח רענעזעװעג א זא ץכעריפ םורק א זיא םאד זא ןטלאהעג ןבאה
 עדײב יװ םעד ךאנ הלכ רענעזעװעג ןײז ןופ זיוה ןיא ןעמוק לאז
 וצ םאװ טאהעג טאה טאטש יד .ערעדנא טימ טאהעג הנותה ןבאה
 ןטאבראפ טשינ זיא םאד זא ׳ןזיװעגפיוא טאה לשנא רעבא .חער
 ןיא ןוא ןרודגיבא טימ ןטלאהעג ןבאה טײלטאטש בור׳ם .ןיד־יפ־לע
 ־נאלראפ ןעמונעג ןכיג ןיא טאה רודגיבא .ןעשעפ טקידלושאב ץלא
 ־רעד ,ןעלשנא טיורטראפ ץלא טאה רע .טג א ןעשעפ רעד ןופ ןעג
 ,ענעשאװעג־טשינ א ןײרא טעב ןיא ךיז טגײל עשעפ יד זא טלײצ
 ןיא ןאטעגנײרא יוזא זיא רעריא חומ רעד ץא געז א יװ טכראנש
 םעדעי טאה רע .ףאלש ןופ ןופרעד טלפערפ יז זא ץכעזײל םעד

 :ןאטעג גאז א לאמ
 !אנקמ ךיד ןיב ךיא יװ ,לשנא ,יוא —

 .ץיז וצ אנקמ םאװ טשינ ךימ טםאה —
 .חאש ץיד ןא טגאזעג רימ יאװלה זריד טלעפ םאװ —

 .תורצ לקעפ ןײז טאה רענײא רעדעי —
 !טםקידניז וד ? תורצ ערעםאװ —

 טכענ טשינ טפאלש לשנא זא ןלאמםיוא טנאקעג ךיז טאה רעװ
 ןוא ןםדה רעד טימ ןגיל םאד ?ןפיולטנא ןופ רדםכ טכארט ןוא
 יד .ןײפ ערעםערג א ץלא םיא ראפ ןראװעג זיא ײרעראנפא יד
 יד .טמעשראפ םיא ןבאה ןטײקכעלטרעצ יד ץאעריא טפאשביל
 וצ ערעײז גנונעפאה יד ןוא רעגױוש־ןוא־רעװש ןופ טפאשײרטעג
 יד .ךאמש־ןוא־דנאש א ןעװעג זיא לקינײא ןא ןכיג ןיא ןבאה
 לשנא רעבא ,ץחרמ ןיא ןעעאגעג קיטײרפ ןדעי ןענעז טײלטאטש
 ־רעד ךיז יװ לטראפ רעדנא ןא ןעניפעג קיטײרפ חעי טזומעג טאה
 ןוא ןלאפפיוא ןעמונעג ןיוש טאה ךאז יד רעבא .ןעײרדוצםיורא ןופ
 ןבאה חמ לשנא רעד זא טלמרומעג ןיוש טאה׳מ .דשה א ןקעװרעד
 טשינ זיא רע רעדא ,ךארבלקניװ א ,טיוה רעד ףיוא לחימ א
 ןײז ןבעגעעא טאה לשנא יװ טיול .ןײז וצ טרעהעג׳ם יװ טעלמעג
 ןקאב יד רעבא ,דראב א ןצארפש טפראדעג ןיוש םיא טאה ,רעטלע
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 זיא׳ס ןוא םירופ ןעװעג ןיוש זיא׳ם .קיטאלג ןבילבעג ןענעז ענײז
 ־עג זיא װעכעב ןבעל .רעמוז ןרעװ טעװ דלאב .חםפ וצ ןעגנאגעג

 טראה ןענעז טײל־עגנױ ןוא םירוחב־הבישי עלא ןוא ךײט א ןםאלפ
 טאה רע .רעטאלב א יװ ןםקאװעג.וא זיא ןגיל רעד .ןעמװושעגמורא
 הצע ןא ןעניפעג טזומעג טאה לשנא .ןצאלפ טזומעג ןגראמ טנײה
 ןײלא ךיז טאה רע װו םעלק םעד ןופ ןכירקוצסיורא יוזא יװ

 .טראפשראפ
 ־עגנױ ןגעלפ דעומ־לוח זא ןליופ ןיא גהנימ א ןעװעג זיא׳ם
 לםיב א ךיז ,טאטש רערעםערג א ןיא ןראפםיורא רעדניקטםעק ,טײל
 ,רפס א ןפיוקוצנײא ,רחםמ ןגעװ ןקוקוצמוא ךיז ,ןרעטפולוצכרוד
 ןופ טײװ טשינ זיא װעכעב .ןכיורב ןאק ןאמרעגנױ א םאװ רעדא
 ־טימ םיא טימ לאז רע ןרודגיבא טדערעגוצ טאה לשנא ןוא ןילבול
 ןעװעג זיא רודגיבא .תואצוה ,םלשנא ,ענײז ףיוא ןילבול ןײק ןראפ
 ןופ געט ײרד רעדא ײװצ א ףיוא ןרעװ וצ זיול ןדירפוצ ךעלײרג
 טאה׳ס .ערעטײה א ןעװעג זיא דיוב רעד ןיא העיםנ יד .הפילק ןײז
 טאהעג ךיז ןבאה ןכראטש יד .רעדלעפ יד ףיוא טנירגעג ןיוש
 ,למיה ןיא תופקה טכאמעג ,רעדנעל עמעראװ יד ןופ טרעקעגמוא
 טימ ןסאלפעג ןענעז ןרעסאװ .רעכעדיורטש ףיוא ןטםענ טיובעג
 ־עג ןבאה ןלימטניװ .ןגירשעג ןבאה לגײפ .ןלאט יד ןיא שינעלײא

 טצארפשעג ןיוש ןבאה רעצכעזיומעג יד ףיוא .לגילפ יד טימ טײרד
 ענלצנײא טעשאפעג טראד ןיוש ךיז ןבאה׳ם ןוא ןעמולב ןוא ןזארג
 ןוא ךעלעכיק יד ןםעגעג ,טםעומשעג ןבאה םירבח עדײב .רעדניר
 ־עג ךיז ,געװ ןפיוא ןבעגעגטימ ײז טאה סדה םאװ טםביוא סאד
 .ןילבול ץיק ןעמוקעגנא ןענעז ײז זיב טעדוסעג ךיז ןוא טלסרעװ
 ־אב ןוא הינםכא ןא ןיא ןראפראפ ןרודגיבא טימ לשנא זיא טראד
 געװ ןפיוא ךאנ .רבח ןײז ןוא ךיז ראפ בוטש ערעדנוזאב א טלעטש
 ־טנא ןילבול ןיא םיא טעװ רע זא ,ןרודגיבא טגאזעג לשנא טאה
 ־עג ךיז טאה רודגיבא .ןעניוטשרעד םיא טעװ סאװ דוס א ןקעלפ
 ןענופעג וטםאה דשפא זץיז םאד ןאק דום אראפ סאװ .•טלציװ
 ־אב וטםאה רשפא ?רוביח א ןבירשעגגא וטםאה רשפא ?רצוא ןא
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 ןײרא ןענעז םירבוד עדײב ןעװ .״יהריצי־רפם ןופ ביוט א ןפאש
 ,ריט יד טלטײקראפ טקיטכעדאב טאה לשנא ןוא לביטש םעד ןיא

 ןשירעליוװ ןפורעגנא ךיז רודגיבא טאה
 .דוס ןםיורג ןײד ןרעה רימאל הנ —

 .ןטסשילרעטםיוא עמאס םעד ףיוא טײרג ײז —
 .ץלא ףיוא טײרג ןיב׳כ —

 ןײמ — .טגאזעג לשנא טאה — הבקנ א ןיב׳כ זא ןסיװ ײז—
 .לטנעי ראנ ׳לשנא טשינ זיא ןעמאנ

 .רעטכעלעג א טימ םיורא ץעז א ןאטעג טאה רודגיבא
 ותונציל טםכאמ וד זא טםװועג באה׳כ —

 .תמא רעד זיא׳ם ׳ןײנ —
 .רבד לכל ןימאי ץיק טשינ רעבא ׳יתפ א רשנ^ ןיב׳כ —

 ? אה ,ןעז טםליװ וד ■—
 .אי —

 ...ןאטםיוא ךימ ךיא לעװ ,ונ —

 לאמ א רע ליװ רשפא .ןגיוא יד טנפעעצ טײרב טאה רודגיבא
 ןאטעגםיוא טאה לשנא .ןלאפעגנײא םיא זיא — ? רכז בכשמ ןבײרט
 םאד ךיז ןופ ןפראװעגפארא טאה רע .ןטק־תילט םעד ,עטאפאק יד
 ־עג זיא ןוא קוק א ןאטעג טאה רודגיבא .םינותחת יד ןוא דמעה
 .םינפ ןײז טקעדאב טײקטיור עקידרעײפ א טאה דלאב .םיױו ןראװ

 :ןאטעג גאז א טאה רע .טקעדעגוצ ךיג ךיז טאה לשנא
 סדה ? ןיד־תיב םײב ןגאז תודע טסלאז וד ראפרעד סע וט׳כ —

 .הנוגע ץיק ןבײלב טשינ לאז

 טאה שינרעטיצ א .ןושל םאד ןריולראפ טאהעג טאה רודגיבא
 טאה רע רעבא ,ןגאז סעפע טלאװעג טאה רע .ןעמונעגנא םיא
 ,לוק ןײק ןעמוקעגסיורא טשינ זיא׳ם ןוא ןצפעל יד טימ טלקאשעג
 לוטש א ףיוא טצעזעגוצ ךיג רעד ןיא ךיז טאה רע .ןעמוטש א ײב יװ
 רע טאה ףום םוצ .ןכארבעגרעטנוא םיא ךיז ןבאה םיפ יד לײװ

 :ןאטעג למרומ א
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 יטשינ בײלג׳כ ?טלאמעג םאד זיא יװ —
 ? ןקעדפיוא רעדיװ דימ דיא לאז ~

 .ןײנ --

 רעד יװ .•השעמ עצנאג יד ןלײצרעד ןעמונעג טאה לטנעי
 יז יװ !.דרות טנרעלעג ריא טימ ןוא קנארק ןגעלעג זיא רעטאפ
 ערעײז ןוא רעבײװ יד וצ דלודעג ןײק טאהעג טשינ לאמ ןײק טאה
 ,םיצפח־בוטש יד ןוא זיוה םאד טפיוקראפ טאה יז יװ :ןעײרעלטאמ
 ןעמוק ריא זיב ,טאטש ןופ קעװא ,ליבםנאמ א ראפ טדײלקראפ ־ןיז
 ןםעזעג זיא רודגיבא .ןרודגיבא ןענעגעגאב םאד ןוא ןילבול ןײק
 ,טפאגעג ,ןירעלײצרעד רעד ףיוא טקוקעג טאה רע .רענעגיװשראפ א
 .םישובלמ עשליבםנאמ יד ןיא ןײרא קירוצ לײװרעד זיא לטנעי

 :ןאטעג גאז א טאה רודגיבא

 .םולח א ןײז זומ׳ם —
 .קאב רעד ןיא פינק א ןאטעג דיז טאה רע ןוא

 .םולח ץיק טשינ זיא׳ם —
 ...ןןעמוק טנאה וצ רימ לאז דאז אזא ~

 .תמא רעד זיא׳ם —
 .ןגיױוש רעםעב לע׳כ ,ונ ? ןאטעג םאד וטםאה םאװ ראפ —

 ־עשטאק יד טימ ןראי ענײמ ןרילראפ טלאװעג טשינ באה׳כ ~
 .םעטעפאל ןוא סער

 -ןםדה רעד טימ סאד ןוא ~

 יד זא טםװועג באה׳כ לײװ .ריד בילוצ ןאטעג סע באה׳כ ~
 .םײה לקיטש א ןבאה וטםעװ רימ ײב ןוא ןקינײפ ריד טעװ עשעפ

 ןקאנ םעד ןגיובעגנא טאה רע .ןגיװשעג גנאל טאה רודגיבא
 לאמ וצ לאמ ןופ .ןפײלש יד רעביא טנעה עדײב טגײלעגפיורא ןוא
 .ןײנ ףיוא יװ טײרב רעד ןיא פאק םעד לםײרט א ןאטעג רע טאה

 ?טציא ןאט וטםליװ סאװ ~
 .הבישי א ןיא קעװא —
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 ואד רימ ןטלאװ ,רעירפ רימ םע טםגאז וד ןעװ ? אה —
 - טנאקעג

 .ןטימ ןיא ןםירעגרעביא טאה רודגיבא ןוא
 .טגיוטעג טשינ טלאװ׳ם ,ץינ —

 ? םאװ ראפ —
 .רעהא־טשינ ןוא ןיהא־טשינ ןיוש ןיב׳כ —

 .םעלק א ןיא ךיא ןיב טציא —
 .ןעםדה טימ הנותח באה .קאלש ןײד פא טג —

 .ןעמעג ךימ טעװ ענעי טשינ ,ןטג ךימ ט׳יז טשינ —
 ןופ ןריפ ןזאל טשינ רעמ ךיז ט׳יז .ביל ךיד טאה םדה —

 .ןטאט
 ־קעװא קירוצ ךיז ןוא ףיוא בײה א ןאטעג ךיז טאה רודגיבא

 .טצעזעג
 ...ףום ןזיב .ריד ךאנ ןעקנעב לע׳כ —

 .ו

 טימ דוחיי ןבאה טראטעג טשינראג רודגיבא טאה ןיד ןטיול
 ןיא ץירא קירוצ זיא לטנעי ןעװ רעבא ,בוטש ןיא ןעלטנעי רעד
 םרודגיבא ןיא ןראװעג רעדיװ יז זיא ,ןזיוה יד ןיא ןוא עטאפאק רעד
 חער ןעמונעג רעדיװ ןבאה עדײב ,לשנא רעקידרעירפ רעד ןגיוא

 :ןאטעג גאז א טאה רודגיבא .חםונ ןשליבםנאמ ןיא
 אל םעד ףיוא גאט ןדעי ץיז רבוע ץפ המכח יד זיא םאװ —

 ?רבג תלמש השא שבלת
 .םענעדיי יד טימ ןעלפאלפ ןוא ןרעדעפ ןםײלש טשיג ןאק׳כ —

 ?רעםעב זיא אבה־םלוע ןרילראפ —
 ...רשפא —

 טציא טשרע םיא זיא׳ם .ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טאה רודגיבא
 ־םנאמ א ראפ קיטאלג־וצ ןענעז ןקאב םלשנא םעד זא ןלאפעגפיוא
 ךיז טאה רע .ץילק־וצ — טנעה יד ,טכידעג־וצ — ראה יד ,ליב
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 ןװיוא ןדעטניזז ןופ תױשעמ

 .דאװ רעד ףיוא טעשעג ץלא םאד זא טביולגעגוצ טשינ ץלא ךאנ
 ןופ ןקעותעביא ךיז עגר עדעי ןאק רע זא טכירעג ךיז טאה רע
 ןאטעג ךיז טאה רע .ןפיל יד םיב א ןאטעג טאה רע .םולח א
 ־מאטש א ןוא ןעמונעגנא םיא טאה טײקידװעמעש א .ךיד ןיא פינק א

 דײר עלא יד ׳ןעלשנא טימ ענײז טפאשטנאק עצנאג יד .שינעל
 דעגנײא ךיז ןבאה ײז םאװ תודום עלא יד ,טדערעג ןבאה ײז םאװ
 ־חקמ א ,שינעדנעלבראפ ,ײרעראנפא ןראװעג זיא ץלא — ,טמיור
 ןפאלעגכרוד ןרודגיבא זיא — ידש א ראג רע זיא רשפא .תועט
 ךיז ןופ ןעלקאשוצפא יװ לםײרט א ןאטעג ךיז טאה רע .ןױער א
 ןשיװצ ןדײשרעטנוא ןאק םאװ חוכ א םעפע רעבא ,ראמשאק םעד
 טאה רע .תמא ןא ףיוא ץלא זיא׳ם זא טגאזעג טאה ראװ ןוא םולח
 טנאקעג טשינ ןעלשנא טימ ןיוש טאה רע .טומ טימ ןעמונעגנא ךיז
 :ןאטעג גאז א טאה רודגיבא ...לטנעי ןײז לשנא געמ ,דמערפ ןײז
 האט הנוגע ןא ףיוא טדניב םאװ תודע רעד זא ,ךיז טכוד —

 .רבדב עגונ א זיא רע ליױו ןבאה הנותח טשינ ריא טימ
 .ןלאפעגנײא טשינ רימ זיא םאד ? אה —

 ־נא ךיז רודגיבא טאה — רזעה־ןבא ןיא ןקוקכאנ ףראד׳מ —
 .שינעטכארטדעביא ןא ךאנ ןפורעג

 יד םאװ םאלוק יד לח ןענעז אד יצ טשינ וליפא םײװ׳כ —
 השעמ טדערעג לשנא טאה — הנוגע ןא ןגעװ טכאמעג ןבאה םימכח

 .ןדמל
 וטספראד ,הנוגע ןא ןבײלב לאז יז טשינ טסליװ וד ביוא —

 .ןײלא ריא דום םעד ןקעדפיוא
 .טשינ ךיא ןאק םאד —

 ...תודע ןא ךאנ םינפ־לכ־לע גירק —
 ןעװעג זיא׳ם .ןענרעל ןיא ןסעומש ןעמונעג ןבאה םירבח עדײב
 רעבא ,הבקנ א טימ ןענרעל ןיא ןײז וצ חכװתמ ךיז שילרעטםיוא
 םיפוג יד .ןעלשנא ןוא ןרודגיבא טרעטנענרעד קירוצ טאה הרות יד
 םענעגײא םעד ןופ ןענעז תומשנ יד רעבא ,שדעדנא עקאט ןענעז
 טײרדעג טאה רע .ןוגינ־ארמג א טימ טדערעג טאה לשנא .ןימ
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 םיװעשאב קחצי

 יװ ןיק םעד טפוצעג ״דאפ א ײב טפאכעגנא דיז ׳רעגניפ א טימ
 ןופ תױװעה יד טכאמעג ׳לדרעב א טצארפשעג טראד טלאװ׳ם
 ןרודגיבא טפאכעגנא טײהניוװעג ןופ וליפא טאה רע .רוחב־הבישי א
 ־עגנא טאה טפאשביל עםיורג א .הטדש ןפורעג םיא ןוא ץאל םײב
 .טםגנא ׳םארדראפ ׳השוב טימ טשימעג ׳ןעלשנא וצ ןרודגיבא ןעמונ
 רע .טדערעג ךיז וצ רע טאה — טםװועג םאד טלאװ ךיא ןעװ
 וצ (ןעלטנעי רעדא) ןעלשנא קנאדעג ןיא ןכילגראפ טציא טאה
 ׳ןמחנ בר ןופ בײװ םאד אתלי וצ ׳ריאמ ׳ר ןופ בײװ םאד הירורב
 דיז טאה ןרודגיבא .ע״מם ןופ רעטומ רעד וצ ׳רעטכעט םי״שר וצ
 םאװ בײװ א ? טלאװעג לאמ עלא ךאד רע טאה םאד זא ןזיװעגםיוא
 טפאשקנעב יד ...תױמשג ןיא זיולב ןגיל טשינ לאז רעריא פאק רעד
 טאה רע .טפעװעגםיוא יװ ןראװעג טציא ןוא ןםדה רעד וצ ענײז
 ןעלשנא ךאנ טפאשקנעב ןופ ןײגםיוא טעװ רע זא םיוראפ טםװועג
 וצ םאד טגעװרעד טשינ ןיוש ךיז טאה רע רעבא ׳(ןעלטנעי רעדא)
 טמאלפ׳ם זא טריפשעג טאה רע ןוא םײה ןעװעג םיא זיא׳ם .ןגאז
 ןעלשנא ןקוק טנאקעג טשינ טכער ןיוש טאה רע .םינפ םאד םיא
 רעדא) לשנא זא ׳ןובשח א ןבעגעגפא ךיז טאה רודגיבא .ןגיוא יד ןיא
 ־גיבא תורבע וצ טכארבעג ךיוא ןוא טקידניזעג ןײלא טאה (לטנעי
 טרירעגנא יז ןוא (ריא רעדא) םיא ןבענ ןםעזעג זיא רע ליױו ׳ןרוד
 — ׳ןםדה טימ ןבאה הנותח םאד ןוא ׳ונ .געט ענײרמוא יד ןיא
 ׳הלטבל תוברב ׳תעד תבנג זןירעד טקעטשעג טאה תוריבע לפיװ
 ־ןאטעג גאז א טאה רודגיבא ...?ךאנ םאװ טםיױו רעװ ןוא האנוא

 ? םרוקיפא ןא ׳הלילח טםיב :תמא םעד רימ גאז —
 .םולשו םח —

 זךאז אזא ןאטוצפא םיוא וטםלאפ יװ —
 רודגיבא טאה רעקינײװ ץלא ׳טדערעג טאה לשנא רעגנעל םאװ
 ׳רע זא :םענעגײא םוצ טריפעג טאה םלשנא דײר עלא .ןענאטשראפ
 ־םנאמ א ןופ המשנ יד רעבא ׳השיא ןא ןופ בײל םאד טאה ׳לשנא
 טנעאנ ןײז ןענאק וצ לשנא טאה ןםדה טימ טאהעג הנותח .ליב

 ־ןאטעג גאז א טאה רודגיבא .ןרודגיבא ׳םיא טימ
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 ווויוא ןרעטניוד ןופ תוישעמ

 .ןעמענ דימ טנאקעג ךאד וטםאה —
 טשינ ׳תופםות טימ ארמג ריד טימ ןעגרעל טלאװעג באה׳כ —

 ...ןקאז ענײד ןעװערעצ
 קנארק ןרעװ טשינ ״דלילח ׳לאז םדה יד ארומ באה׳כ —

 .רעצ ןופ
 .ארומ יוזא ךיוא באה׳כ ~

 ...?אה ׳טציא ןײז טעװ םאװ —
 ךיז ןבאה םירבח עדײב ןוא ןלאפעגוצ זיא טכאנ ראפ רעד

 ךיז רודגיבא טאה גנושימעצ ןופ .החנמ ןעגעװאד טלעטשעגקעװא
 ־גא ׳טרעפיהרעביא רע טאה לײט .תוכרב יד טימ ןעװעג העוט
 :טײז א ןא ןאטעג קילב א טאה רע .טרזחעגרעביא רע טאה ערעד
 ־עג קירעדינ ךיז ׳ץראה ןיא טפאלקעג ךיז ,טלקאשעג ךיז טאה לשנא
 ענעםאלשראפ יד טימ םינפ םאד לײװ א ןביוהעגפיוא טאה רע .ןגיוב
 דאד טםײװ ,למיה ןיא עטאט ,וד :ןגאז וצ יװ ךײה רעד ןיא םעיװ
 ףיוא טצעזעגקעװא ךיז םירבח עדײב ןבאה החנמ ךאנ ...תמא םעד
 יד .טקורעגפא שפיה רעבא ,ןרעדנא ןגעקא רעגײא ןלוטש ײװצ
 ־צנעפ ןגעקא טנאװ רעד ףיוא .םגטאש טימ לופ ןראװעג זיא בוטש
 רודגיבא .גנוצעזנוז ןופ טפאהעג ןרופרופ א טרעטיצעג טאה רעט
 ײז .ןעמוקעגםיורא טשינ ןענעז דײר יד ראנ ,ןדער טלאװעג טאה
 רע טאה לאמ א טימ .גנוצ ץיפש ןפיוא ןטלאהראפ יװ ךיז ןבאה

 :ןאטעג גאז א

 רעקיזאד רעד טימ לכיא ...? טעפש וצ טשינ ךאנ זיא רשפא —
 ...וד ...ןעניוװ טשינ הרורא

 .טשינ גיוט׳ם ,רודגיבא ,ןײנ ...? וטםנײמ םאװ —■

 ך טשינ םאװ ראפ —

 ...יוזא ןראי יד ןעמוקרעביא ןיוש לכיא —
 .תושפנ תנכס .ריד ךאנ ןעקנעב לכיא —

 .ךיוא ריד ךאנ ךיא —

 ? אה ,לכש רעד זיא סאװ —
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 ־צניפ ןוא טכאנ ןראוועג זיא׳ס .טרעפטנעעג טשינ טאה לשנא
 ןײז ןגיװשעג רעדעי לשנא ןוא רודגיבא ןבאה ךשוח ןיא .רעט
 ־נא םוצ רענײא טרעהעגוצ יװ ךיז ןבאה עדײב .שינעגיױושליטש
 ןײז טראטעג טשינראג ןיד־יפ־לע טאה רודגיבא .תובשחמ סנרעד
 טסװועג טאה רודגיבא ליוװ יװ רעבא ׳בוטש ןײא ןיא ריא טימ
 ראפ סאװ .לשנא ןבילבעג ץלא ךאנ רע זיא ״דבקנ א זיא לשנא זא
 .טכארטעג רודגיבא טאה — !ןבאה םישובלמ חוכ ןשילרעטסיוא ןא

 : רע טאה טגאזעג

 .טג א ןקיש טושפ ריא טסלאז זיא הצע ןײמ —
 ?אה —

 טג א ןאק סאװ ׳לח טשינ ןענעז ןישודיק יד דלאב יװ —
 ?ןבאמ עילאק

 .טכערעג טסיב ^י —
 .רעטעפש ןסיװרעד ךיז יז ןאק תמא םעד —

 טאה רודגיבא רעבא ,פמאל א ןגארטעגנײרא טאה טסניד יד
 עדײב ןבאה םיא ןיא סאװ ׳בצמ רעד .ןשאלעגסיוא קירוצ דלאב םיא
 ׳ןדער טלאװעג ןבאה ײז סאװ דײר יד ןוא ןענופעג ךיז םירבח
 לשנא טאה שינרעטצניפ רעד ןיא .טכיל ץיק ןגארטראפ טשינ ןבאה
 טאה לשנא ןוא טגערפעג טאה רודגיבא .םיטרפ עלא טלײצרעד
 עדײב ןוא יױוצ ןעגנולקעג ןיוש טאה רעגײז רעד .טרעפטנעעג
 ׳םיא טאה סדה זא ׳טלײצרעד טאה לשנא .טדערעג ץלא ךאנ ןבאה
 טגראזעג ,םיא ןגעװ טדערעג טפא טאה יז .ןסעגראפ טשינ ןרודגיבא
 טאהעג ךיוא רשפא ןוא — ןעװעג רעצמ ךיז ,טנוזעג ןײז ןגעװ
 לשנא .ןפארטעג טשינ ןעשעפ טימ טאה רע סאװ — גנװטגונעג

 :ןאטעג גאז א טאה

 טשינ לגוק ןײק וליפא ןאק ךיא .ביױו טוג א ץיז ריד ט׳יז —
 .ןכאמ

 -טסליװ וד ןעװ ,ןגעװטסעד ןופ —
 ...טרעשאב טשינ זיא׳ס .רודגיבא ,ץינ —
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 .ז

 רעד !טאטש רעד ראפ שינעטער םיורג ןײא ןעוועג ץלא זיא׳ס
 ןםדה טכארבעג ןוא גח ררסא ןראפ וצ ןעמוקעג זיא םאװ חילש
 ןרעקמוא ןײז ,בוט־םױ ואנ זיב ןילבול ןיא ןבײלב םרודגיבא ׳טג א
 ־יובעגנײא ןא טימ ,טײקפאלש א ךאנ יװ רעטכײלבעגםיוא ןא ךיז
 קנארק ןגעלעג זיא םדה .ןגיוא ענעשאלעגםיוא ןוא ןקור םענעג
 רודגיבא .גאט ןיא לאמ ײרד ריא וצ ןעמוקעג זיא אפור רעד ןוא
 ןוא ןפארטעג וליפא םיא טאה׳מ ביוא .ןטלאהאבסיוא ךיז טאה
 טאה עשעפ .טרעפטנעעג טשינ רע טאה ,םיא וצ טדערעג טאה׳מ
 טכענ עצנאג טרעכײר רודגיבא רעד זא עמאמ־עטאט ראפ טנײװעג
 ־דימ ןופ קעווא טלאפ רע ןעװ .קירוצ ןוא ןיהא םורא טנאפש ןוא
 עשעפ .לטנעי — הבקנ עדמערפ א רע טפור ,ןײא טפאלש ןוא טײק
 רודגיבא זא ,טכירעג ךיז טאה׳מ .טג א ןגעװ ןדער ןעמונעג טאה
 ףיוא טאה רע רעבא ,טלעג ןעגנאלראפ רעדא ,ןטג ןלעװ טשינ טעװ

 .טקיליװעגגײא ץלא

 לאז דוס א זא טניוװעג ןעװעג טשינ ןענעז טאטש ןופ טײל יד
 לטעטש ןײלק א ןיא תודום ןטלאה ןעמ ןאק יװ .דום א ןבײלב גנאל
 ןבאה׳ם ילפעט סמענעי ןיא ךיז טכאק׳ם םאװ טסײװ רעדעי װו
 ןא וצ ןלעטש ןוא ךאללםילש ןיא ןקוק סאװ עניוזא טלעפעג משינ
 זיא ןאטעגפא טאה לשנא רעד סאװ סאד רעבא ,ןדאל םוצ רעיוא
 .טנײװעג ןוא טעב ןיא ןגעלעג זיא םדה .טדײשאב טשינ ןבילבעג
 לשנא .גאט וצ גאט ןופ ןײא טײג יז זא טגאזעג טאה אפור רעד אנינח
 .ןײבעג ןײז ןופ טסװועג טשינ טאה׳מ ןוא ןדנװושראפ טאהעג זיא
 זיא רע ןוא ןרודגיבא ןפור טקישעג טאה רעװאקשיװ רעטלא ׳ר
 ןוא רעטצנעפ ןרעטניה ןענאטשעג ןענעז סאװ ענעי רעבא .ןעמוקעג
 עדמערפ ןיא ךיז ןעלבירג םאװ יד .טרעהעג טשינראג ןבאה ,טשיולעג
 ןופ ענײא ץיק רעבא ,םהרבס ײלרעלא טגאזעגסיורא ןבאה םיקסע

 .ןטלאהעגםיוא ןעװעג טשינ זיא ײז
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 ןלאפעגנײרא זיא לשנא רעד זא ןעגנורדעגםיורא ןבאה לײט
 ־עג ויז טלאװ םאד .טדמשעג ךיז ןוא םיחלג יד ןופ טנעה יד ןיא
 ךיז טײצ טאהעג לשנא רעד טאה ןעװ רעבא .לכש ןפיוא טגײל
 י לטעטש ןיא ןעװעג טײצ עצנאג יד זיא רע זא םיחלג טימ ןבעגוצפא

 .טג ץיק ביױו םעד דמושמ א טשינ טקיש ,םעד ץוחא
 ףיוא גיוא ןא ןפראװעג טאה לשנא זא טלמרומעג ןבאה לײט
 ןיא טריפעג טשינ טאה׳מ ?ןעמעװ ףיוא רעבא .הבקנ רעדנא ןא
 ,לטעטש ןיא ןבילבעג ןענעז ןעיורפ עגנױ עלא .םעביל ןײק לטעטש

 .עשױוג יד ,יוזא ןוא עשידיי יד יוזא
 ־ראפ ןראװעג זיא לשנא זא טראװ א ןפראװעגנײרא טאה ץימע
 יד ןופ רענײא ןעװעג ןײלא רע זיא רשפא רעדא ,םידש ןופ טפאכ
 לשנא םאװ ,םאד טנאמרעד ןעמ טאה זײװאב א ראפ .עטוג־טשינ
 זיא׳ם .ךײט םוצ רעדא הװקימ ןיא ןעגנאגעג טשינ לאמ ןײק זיא
 םדה םיא טאה רעבא ,ונ .םיפ עשרעניה ןבאה םידש זא טנאקאב
 דש א זא טרעהעג םאד זיא װו ןוא ? םעװראב ןעזעג טשינ לאמ ןײק
 ־ןשטנעמ א טימ הנותח טאה םאװ דש א י טג א בײװ םעד ןקיש לאז

 .הגוגע ןא ךעלטגיױועג יז טזאל ,רעטכאט
 ־ראה א םעפע ןעגנאגאב זיא לשנא זא ןלאפעגנײא ןצימע זיא׳ם

 ? הרבע ןא ראפ םאװ רעבא .תולג ןיא קעװא זיא רע ןוא הרבע עב
 ? בר םעד ךאז יד טיורטראפ טשינ טאה רע םאװ םע טמוק יװ ןוא

 ?ןטאש א יװ רודגיבא רעד םורא ךיז טײרד םאװ ראפ ןוא

 .רמז־ילכ לװעט ןופ ארבם יד ןעװעג זיא תמא םוצ טנעאנ ראג
 ןוא ןםדה ןםעגראפ טשינ ןאק רודגיבא זא טהנעטעג טאה לװעט
 .ןבאה הנותח ריא טימ ןענאק לאז רודגיבא טגעגפא יז טאה לשנא
 ראפ ןוא ?טפאשדנײרפ אזא טלעװ רעד ףיוא טלאמעג זיא רעבא
 ? ןעשעפ טגעג טאה רודגיבא רעדײא ךאנ ןםדה טגעג לשנא טאה םאװ
 וצ קיליװ זיא ביױו םאד ביוא ךאז אזא ןאט ןעמ ןאק םעד ץוחא
 ןענעז ,וג .גנורעװשראפ רעד ןופ טםײװ ןוא ןרעדנא םעד ןעמענ
 טרעװ יז זא מא ןעלשנא ביל טאה םדה יד זא םינמים עלא ןעװעג

 .טפאשקנעב ןופ טרעצראפ
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 ^מא םעד טסײװ רודגיכא ־ ראלק ןעװעג ןעמעלא זיא ךאז ץיא
 דיז טאה רע .ןגירקםיורא טגאקעג טשיגראג םיא ײב טאה׳מ רעגא
 טאה טאטש יד סאװ תוגשקע ןא טימ ןגיװשעג ןוא ןטלאהאבםיוא

 .ןעמוקײב טגאקעג טשיג
 ,ןרודגיבא ןטג טשיג לאז יז ןעשעפ טגראװעג ןבאה עטגעאג יד
 וצ ןעמוקעג טשיג ,טדײשעגפא ריא ןופ טאהעג ךיז טאה רע רעבא
 טכאמעג טשיג תבש וליפא טאה רע .הליבט ןופ טכאג רעד ןיא ריא
 ײב רעדא שרדמה־תיב ןיא רע טאה טקיטכעגעג .שודיק ריא ראפ
 עשעפ ןעװ .רעגעלטכאג ןגארקעג רעירפ טאה לשגא װו הגמלא רעד
 ראפ ןעגאטשעג ׳טרעפטגעעג טשיג רע טאה ׳םיא וצ טדערעג טאה
 טאהעג טשיג טאה ,עטרחוס יד ,עשעפ .פאק םעגעגיובעג א טימ ריא
 רחום א ןאמגגגױ א טכיורבעג טאה יז .קיטש עגיוזא וצ דלודעג ןײק
 םאװ רוחב־הבישי א טשיג ,בלעװעג ןיא ןפלעהוצ ריא לאז םאװ
 קעװא וליפא ןאק רעגייא אזא .עילאקגאמ א ןיא ןלאפעגגײרא זיא
 ףיוא טקיליװעגגײא טאה עשעפ .הגוגע ןא ןזאל יז ןוא טאטש ןופ

 .טג א

 רעװאקשיװ רעטלא ׳ר ןוא ךיז וצ ןעמוקעג לײװרעד זיא םדה
 טרעװ יז .ןםדה ײב םיאנת ןײז ןלעװ׳ס זא ןאטעג ןםיװ וצ טאה
 לאמ ןײק טאה׳מ .טניוטשעג טאה טאטש יד .ןרודגיבא טימ הלכ א
 יד .םיאנת ןבײרש ןלאז השורג א ןוא שורג א זא טרעהעג טשינ
 טאה רעטלא ׳ר ןוא ומחג תבש ףיוא טגײלעגפא ןעמ טאה הנותח
 ןא טימ :הלותב א ראפ יװ הגותח א רעטכאט ןײז ראפ טײרגעגוצ
 ־הװצימ א ,ןחדב א ,רמז־ילכ ,לוש רעד ראפ הפוח א ,טײצלאמ םערא

 .דײרפ גהנותח רעקיזאד רעד ףיוא טלעפעג טאה ךאז ןײא .לצנעט
 יד .רעטרעמואראפ א הפוח רעד רעטנוא ןענאטשעג זיא ןתח רעד
 ןבילבעג זיא יז רעבא ,טײחקגארק רעד ןופ םיורא טאהעג זיא הלכ
 ־ליג רעד ןיא ןלאפעגנײרא ןענעז עריא ןרערט יד .םאלב ןוא ראד
 זיא׳ם ראג ,סכעלײרפ א טגאזעג טאה ןחדב רעד .ךיױ רענרעד
 ,רעש א טליפשעגםיוא ןבאח רמז־ילכ יד .םקירעיורט א סיורא
 טשינ ךיז ןבאה סיפ יד רעבא ,ירבאד־ןעיזד א ,קאזאק א ,רעםאװ א
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 רעטײמורט רעד ׳טניױועג ןבאה ןעלדיפ יד .ןצנאט םוצ טלעטשעג
 טצעזעג טאה קיופ יד ׳טצפיזעג טאה סאב רעד ,טליוהעג טאה
 ־ײהעגפיוא טשינ טאה ןיױו רעד וליפא .הרוחש־הרמ רעליוה טימ
 ןרעיוא עלא ,טבײלבעג ךיז ןבאה רעמינפ עלא .רעטימעג יד טרעט
 :אישק ענעגײא יד טקוקעגסיורא טאה ןגיוא עלא ןופ ,טשיולעג ןבאה

 זןאטעג סאד לשנא טאה סאװ ראפ

 םש א טכאמעג עשעפ טאה ןסדה טימ הנותח סרודגיבא ךאנ
 זא ןוא טלעג ראפ ביױו ץיז ןרודגיבא טפיוקראפ טאה לשנא זא

 גנױ רעליוװ א .רעװאקשיװ רעטלא טלעטשעגוצ טאה טלעג סאד
 ןעמוקעג זיא רע זיב ךאז רעד ןיא טכארטעגנײרא גנאל יוזא טאה
 טבילאב ןײז ןרודגיבא ײב טליפשראפ טאה לשנא זא ,ריפסיוא םוצ
 ללכ א זיא׳ס .לדײרד ןיא ראג רעדא ,ךעלטיװק ,ןטראק ןיא בײװ
 ןעמ טזײפש ,תמא לדנרעק סאד ןסײבנײא טשינ ןאק׳מ װו טראד זא
 ־ראפ יוזא טפא זיא ןײלא תמא רעד .רקש סנפיוה עצנאג טימ ךיז

 .רע טרעװ רעטיױו ץלא ,םיא טכוז׳מ רעמ סאװ זא ,ןגראב
 .ןגארט ןיא ןעעאגראפ סדה זיא הנותח רעד ךאנ גנאל טשינ
 ןבאח תירב ןפיוא טסעג יד ןוא לגניי א ןראװעג ןריובעג זיא׳ס
 םעד ןאטעג ןעמאג א טאה רעטאפ רעד יװ עטפעלפעג טרעהעג

 .לשנא דניק
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 לנו^עג

.1 

 טנעקעג באה׳כ ? ןכאמכאנ ןגעװ טדער ץע ׳ןשטנעמ עביל ענײמ
 טניוװעג טאה׳ר .עפלאמ לצעג ןפורעג םיא טאה׳מ ,רעכאמכאנ א
 ׳ןעמאנוצ א טאהעג רעדעי טאה ןראי ענעי .טאטש ןיא זדנוא ײב
 רעמ ןעװעג דארג זיא לצעג רעד .טניושעג ןעמ טאה םידיגנ שטאכ
 ץנוק יד זיא םאװ רעבא ׳טמירקעגכאנ טאה׳ר םאװ םענעי ןופ ריבג
 מעד ׳רענעי ?ײגופאפ א יװ ןעלפאלפכאנ ןוא ןצימע ןאטכאנ ןופ
 ־ארב םורדוט ןםײהעג טאה ,לציפ םעדעי ןאטעגכאנ טאה רע םאװ
 יװ רענעש ןעװעג ךאנ זיא ןײלא רע ?אה ,ןעמאנ רענײש א .רעד
 דראב רעצראװש א טימ ,קינײבטײרב ,זיר א יװ ךיוה :ןעמאנ רעד
 זא םאװ ןגיוא עצראװש ראפ א טימ ,ץירפ א ײב יװ ןריושעגוצ
 .דער׳כ םאװ םײװ׳כ .טירבעגפא ײז ןבאה ,טקוקעגנא ךיד ןבאה ײז
 רע זא רעבא ,וצרעד לדײמ ןײש א ,לדײמ א ןעװעג טלאמעד ןיב׳כ
 ,שממ זיא ,ןגיוא עקידרעײפ ענײז טימ קוק א ןאטעג רימ ףיוא טאה
 עניוזא טימ .בײל ןכרוד רעדיוש א ךרודא ,ךיא לאז ןקידניז טשינ
 ־ןיע ןא ןבעג טכײל ןעמ ןאק ,רעניגראפ־טשינ א זיא׳מ זא ,ןקילב
 רעבא .גיוא זײב א ןופ ןרעװ ןעמ לאז טמערישאב ןוא טיהאב .ערה
 זיא רע .ןײז אנקמ טפראדעג טשינ םענײק טאה רעדארב םורדוט
 עקיטכיל ײװצ ,בײװ ץיש א טאהעג ,רוביג א יװ טנוזעג ןעװעג
 .ךראנאמ א יװ ךיז רע טאה טריפעג ןוא ,סגיםעצנירפ ,רעטכעט
 ןרעביא טקידלושראפ ךיז טאה׳ר .טײרב וצ טריפעג ןיוש ךיז טאה רע
 ראטאנרעבוג א ? ןראפש טזאלעג טשינ םיא טאה רעװ רעבא :פאק
 טימ עטעראק א ןיא ןראפעגמורא .ןפראװעצ טשינ יוזא ךיז טאה
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 ,ןלעפעג םיא זיא׳ם זא .ךיוא םעלאק א טאהעג טאה׳ר .טערגנאטם א
 ענײז ןופ םענײא ףיוא טאטש רעד רעביא ןטירעג ראג רע זיא
 קאזאק א .ץײל יד ןטלאהעג טשינ וליפא ,עריװ א יװ ךײלג ,דרעפ
 ־אז ףארג .ךלו־לכ רע זיא םיצירפ עלא טימ .רעםעב טשינ טײר

 עטקאהעג ףיוא םטכאנ־וצ־גאטײרפ םיא וצ ןעמוקעג זיא יקםיאמ
 ־ײטש א ,םאװ ןוא ,תונמ־חלש טקישעג םיא רע טאה םירופ .שיפ
 .יז א ןוא רע ןא ,םעװאפ יױוצ ?תונמ־חלש יקםיאמאז טקיש ,רעג

 טאה טמאטשעג רעבא ,רעדארב ןעװעג זיא ןעמאנײב רעד
 ץירפ א יװ טדערעג רע טאה שיליופ ,ןליופםיורג ןופ ראג םורדוט
 ־ײצנארפ ןוא שטײד טנאקעג טאה׳ר .פאצאק א יװ — שיםור ןוא
 ־ראפ ףיוא ןליפש וליפא ?טנאקעג טשינ רע טאה םאװ .ךיוא שיז
 ףיוא רעדלעװ יד ןיא ןיקםיאמאז טימ ןעגנאגעג זיא׳ר .ןאיפעט
 ־אז ןיא ןעמוקעג זיא רעםײק רעד זא .ףלאװ א ןםאשעג ןוא געיעג
 ץאט א טימ ןעמוקעגנגעקא םיא ןענעז טײל עטםערג יד ןוא שטוז^מ
 םורדוט ?רעםײק ןטימ טדערעג טאה רעװ — ,ץלאז־טימ־טיורב
 רעםײק רעד טאה ,רעטרעװ יױוצ טגאזעגםיורא טאה׳ר זא .רעדארב
 טליפשעג רעטעפש ןבאה עדײב זא טלײצרעד טאה׳מ .טכאלעצ ךיז
 ־עג טשינ ןיב׳כ .ןענװועג טאה םורדוט ןוא קינלאשטאנ םײב ךאש
 ־עפש םיא טאה׳מ .תמא ןײז טנאקעג טאה׳ם רעבא ,ײברעד ןענאטש

 .לאדעמ םענעדלאג א גרוברעטעפ ןופ טקישעגוצ רעט

 ןוא ,ריבג א ןעװעג זיא ,רענזיופ קילאפ ,רענײז רעװש רעד
 רענעי ןיא ןגארקעג ט׳יז .טײהנײש א — עלהרובד ,רעטכאט יד
 םאד זיא טיוט םרעטאפ ןכאנ .ןדנ לבור טנזיוט קיצנאװצ טײצ
 ־דוט זא טשינ םטנײמ רעבא .ריא ן׳וצ רעבירא םטוג־ןוא־באה עצנאג
 ןעמאמ רעד טימ ןראפעג זיא יז .טלעג בילוצ ןעמונעג יז טאה םור
 ךאנ זיא רע .ןאגאװ ןיא ץירא רע זיא לאמ א טימ .דאבמעראװ ןיא
 ןבעגעג טאה׳ר .ןמלא ןא רשפא רעדא ,רוחב א ןעװעג טלאמעד
 יוזא — עכיקילאפ רעד וצ גאז א טוט ןוא לדײמ םעד ףיוא קוק ץיא
 יד .הלכ א ראפ רעטכאט יד ליװ רע זא — ןפורעג יז ןעמ טאה
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 ןעשעג זיא׳ם ,ךייא טלאמ .טשלחעגקעװא טשינ רעיש טאה ענעדיי
 .קירוצ ראי קיצפופ טימ

 .עביל :טגאז׳מ יװ עקאט .רעדארב סורדוט ןעװעג זיא סאד טא
 יד ןופ עביל זיא םיא ײב זא ,ןזיװעגסיורא ךיז טאה רעטעפש
 ןפאלשעג טשינ זיא עלהרובד עקיזאד יד טכענ לפיװ .ןכאז עגנירג
 יוזא ,םאלעװאל א .ןבאה ךיא לאז ראי עטוג ליפ יוזא ,םיא בילוצ
 לאז ןעמ ןעװ זא ,לטרעװ א טכאמעג טאה׳מ .ןפורעג םיא ןעמ טאה

 .טגאיעג ריא ךאנ ךיז רע טלאװ ,דײלק א עטעפאל א ןאטנא
 ךיז טאה ,םעטיא עלײב לצעג רעדא ,עפלאמ לצעג רעד ,יװ ײס
 זיא לצעג .גנידצלא טימ רעדארב םורדוט ןכאמוצכאנ ןעמונראפ
 ראפ גראק ןוא ,ןםורדוט ןופ רעכײר ךאנ ,לדניז ךײר א ןעװעג
 ־אז ןופ טײװ טשינ עיםעםאפ א טגאמראפ טאה םורדוט .גאלוצ א
 לאטש א טאהעג טאה׳ר .רעדלעװ טימ טלדנאהעג טאה׳ר .שטשאמ
 ענײז ןקוקאב ןעמוקעג ןענעז םיצירפ עטםערג יד ןוא דרעפ טימ
 ןעװעג זיא םאד ,ןגעמראפ סרעװש םעד ןסעגעגפיוא טאה׳ר .דרעפ
 טאה םאװ לימרעםאװ א טאהעג טאה ,רעדיװ ,לצעג רעד .תמא רעד
 ־עג רע זיא ,קינײװ סאד זיא רשפא ,לעמ ןײק טשינ ,דלאג ןלאמעג
 רעזײה טאטש עבלאה א ןוא רערעכװו א טײצ רעד טימ ןראװ
 ןײא רע טאה טאהעג .קעטאפיה ףיוא ןבירשעגפא ןעװעג םיא ןענעז
 טײקסואימ א ,האל עשיר בײװ א ןוא ,עקשיד ,לרעטכעט טרעטיצעגפא
 ןסורדוט טימ טרעקעגנא יוזא ךיז טאה לצעג .וצרעד עקנארק א ןוא
 ןביוהעגנא טאה׳מ רעבא .ראטאנרעבוג רענילבול ןטימ ךיא יװ
 רעטײװצ א ןרעװ וצ ךיז טםעמראפ לצעג זא טאטש ןיא ןעלמרומ
 ןוא ןעגנױ עליוװ יד זיולב ןופרעד טלטאמעג ןבאה רעירפ .םורדוט
 רשאב ז ןטײקשיראנ עניוזא ףיוא םוא ךיז טקוק רעװ .סניראטײנ יד
 ־ראג א ןעײנפיוא ןםײהעג ךיז ןוא רעדײנש גילעז וצ קעװא זיא׳ר
 ענעגײא׳ם טגנאלראפ רע טאה רעטעפש .סעסורדוט יװ ךײלג רוטינ
 םענעסקופ א טימ םעםורדוט יװ רעטופ א :רענשזריק בײל ײב
 רע מאה ךאנרעד .ןעלדײװ טימ ןעג^האב ןוא לטעפ א ,רענלאק
 ־עדינ טימ ,םעםורדוט יװ לוױטש עניוזא רעטסוש םײב טלעטשאב
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 .עשראװ טשינ זיא שטשאמאז .זענ עקיצנאלג ןוא סעװעלאכ עקיר
 ץנוק יד זיא םאװ .לפעט ןיא םענעי ײב ךיז טכאק׳ם סאװ טםײװ׳מ
 ־דוט ךאז יד ןגארטעגפא טאה׳מ ?טירטםופ סמענעי ןכירקכאנ ןופ
 רע זא ןכײצ א׳ם ;טשינ טרא ךימ :ךיז טלטרעװ רע ןוא ןסור
 םענײק ףיוא לאמ ןײק טאה סורדוט רעד .תוניבמ ןײמ ןופ טלאה
 רע טאה ענעדיי רעדעי .טראװ טכעלש ןײק ןלאפ טזאלעג טשיג
 ןוא םאג רענילבול רעד ףיוא טריצאפש טאה׳ר זא .עמאד ןפורעג
 ־עג ריא ראפ רע טאה ׳ראי ףלעװצ ןופ עלעדײמ א ײבראפ זיא׳ס
 םיא ןעמ טלאה ,םאד טוט רערעדנא ןא ןעװ .שױלעפאק םעד ןביוה
 תונותח ףיוא .ןשיראנאב ךיז געמ רעגולק א רעבא ;ראנ א ראפ
 טאה׳מ זא ןציװ עניוזא טקארבעג ןוא סעקשאנשראפ ךיז רע מאה
 סורדוט זא .רעװארגנעװ עלעפאק טשינ ׳ןחדב רעד זיא רע טנײמעג

 .טרעטיצעג טנעװ יד ןבאה ׳קאזאק א טצנאטעג טאה
 רעטײװצ א ןרעװ וצ טגײלראפ ךיז םעטיא עלײב לצעג טאה הנ
 ןוא לסעפ א יװ קיכעלײק ׳רעקירעדיג א רע זיא ןעװעג .םורדוט
 ,טראװ א סיורא טגנערב רע רעדײא .וצרעד רעלמאטש לקיטש א
 טאה׳ר .ןטעפש וצ םאװ ןופ טאהעג טאה טאטש יד .ןשלח ןעמ ןאק

 עלעציפ א זיא׳ם ,רעמ טשינ ,ךיוא עטעראק א טלדנאהעגנײא
 רעביוט א זיא רעםײמש רעד .םהריגפ ןענעז דרעפ יד ןוא עלעשמאק
 .קראמ םוצ לימ ןופ ןוא לימ רעד וצ קראמ ןופ טראפ לצעג .שאי

 ראנ ,ביױו סרעקײטפא ןראפ לטיה׳ם ןעמענפארא ןיוש טוװרפ רע
 טלאה׳מ .קײטפא ןיא ענעי ןיוש זיא ,טנאה א ףיוא טבײה רע רעדײא
 גנאל טשינ ןבאה ןעגנױדאב יד .רעטכעלעג ןופ ןטײז יד ײב ךיז

 .עפלאמ ןבעגעג ןעמאנ א םיא ןוא טראוועג
 ןײז טשינ ריא לאז׳ם ,עקאט זיא ,האל עשיר יד ,בײװ סלצעג
 זיא׳ס ןוא ,קיטש יולש א רעבא ,תעשרמ א ןעװעג ,יאנג ןײק וצ
 םאװ עניוזא טלעפעג טשינ ןבאה׳ם .תקולחמ א ײז ןשיװצ ןראװעג
 ־לםילש ןיא טקוקעג רעדא תאל ןרעטניה טכאנ ײב טשיולעג ןבאה
 םורדוט ןרעװ יוזא טםנאק וד :םיא וצ טהנעט האל עשיר יד .ךאל
 םורדוט .ראנעג׳ם ריד ןופ טסכאמ .ליבסנאמ א ןרעװ ןאק ךיא יװ

168 



 ןוױוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 ײב ןראװעג ׳םינפ א ׳זיא׳ס רעבא .לצעג בײלב וד ןוא םורדוט זיא
 פא ךיז טוט׳ם םאװ טםײװ רעװ .עילאקנאמ רעדא עיציבמא ןא םיא
 ןוא רעשיליופ־םיורג א יװ ןדער ןעמונעג ט׳רע ? פאק ןיא םענעי ײב
 טםװורעד ךיז ט׳רע .ןעכטערג ׳ןעכדעמש ׳ןעכדעמ :שטײד ןשימנײרא
 סעקטאג ׳ןאיסימארפ ׳ערעםאװ ׳טקנירמ רע םאװ ׳טסע סורדוט םאװ
 עביל ענײמ ,ךיוא רעביױו וצ טעפעשטעג ךיז ט׳רע .ןא טוט רע
 ץלא םיא טײג יוזא ׳ןטארעג ץלא םענעי זיא׳ם יװ יוזא ׳רעדניק
 הנותח א ףיוא .םעלפ א טגירק ןוא ץיװ א טגאז רע .רעיופאק

 פא םיא טםיג ןאמ רעד ןוא ףיוה םעד לביױו א ןכאמ רע טוװרפ
 — לדײמ םלצעג .רעב א יװ רע טצנאט ןצנאט .ךיױ רעלעט א טימ
 ׳עטאט :ןרעטיב ןוא ןענײװ טמענ — ןסײהעג יז טאה עקשיד
 —יז טגאז — םורדוט ןײא .רעגניפ יד טימ רימ ףיוא טלטײט׳מ
 ןאק ךאז עדעי זא רפם א ןיא ץעגרע טײטש׳ס רעבא .גונעג זיא
 עינאפ :טגאז ןוא םאג ןיא ןםורדוט טפערט לצעג .תעגושמ א ןרעװ
 רע ןוא ׳אזדראב עשארפ ,לבעמ רעײא ןקוקנא ליװ׳כ ׳רעדארב
 רע זא טםװועג ליוװ טאה׳ר .עילאם ןיא ךיז וצ ןײרא םיא טריפ
 — ןעלהרובד רעד ? םיא םע טרא םאװ רעבא ׳עיפאק א ןכאמ ליװ

 .ןםארדראפ אי םע טאה — ביױו םעסורדוט
 ןדערכאנ טוװרפ לצעג .טכאמעגכאנ ׳אי ז אה ׳ךיא טלאה װו
 ־יױו ערעײז ץא םיצירפ יד טימ עקלעמש א ןרעװ ׳לוק םעםורדוט
 לאמ ןײק טאה לצעג .לקערב סעדעי ׳טרידוטשםיוא ץלא ט׳רע .רעב
 ־יצ א ןיא ןראגיצ ןרעכײר רע טמענ לאמ א טימ .טרעכײרעג טשינ
 ןופ טעזאג א םיוא טבײרש רע .םיא ןופ רעעעל ץיפש־ןראג
 ןאיםנעפ א ןיא טרידוטש ןבאה ךעלדײמ סעםורדוט .גרוברעטעפ
 ןיוש זיא לדײמ׳ם רעבא ׳ךיוא ןעקשיד ןיהא ןקיש ליװ לצעג ןוא
 םיוק ׳דלאװעג א טכאמעג טאה האל עשיר יד .טשינ ליװ יז .טלא וצ

 ןעמ טלאװ ׳ןאמערא ןא ןעװעג לצעג רעד טלאװ .ןטעבעגפא ךיז
 .דלאג טימ טפאטשעגנא זיא׳ר רעבא ,ןײרא םרח ןיא טגײלעג םיא
 וצ ענימ עטוג א טכאמעג ׳טגאז׳מ יװ ׳טײצ עגנאל א טאה סורדוט
 .קיםירדרעביא ןראװעג ךיוא םיא זיא׳ס רעבא .ליפש רעזײב רעד
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.2 

 יד ףיוא ךיז טבײה גאט א םענײא ןיא .השעמ א טרעה טציא
 .םיױו׳כ יצ רוסא ןבראטשעג זיא יז םאװ ןופ .טבראטש ןוא האל עשיר

 ףאלש ןראװעג ןעמ זיא טלאמעד .םיריוטקאד וצ ןעמ טפיול טנײה
 ־רעקידעבעל ןםעגעגפיוא ךיז רשפא .גנאג א ןעגנאגעג זיא׳מ ןוא
 קראטש טשינ ךיז טמענ לצעג רעד .ןבארגאב — ןבראטשעג .טײה
 יד •םורדוט יװ דײלג דיז טלטרעװ ץא העבש טציז ׳ןצדאה םוצ

 טמענ םישולש יד דאנ דלאב .טסנקראפ טאהעג רע טאה רעטכאט
 .טשינ דיז טלײא רע רעבא ,םיכודיש טימ ןעלצעג ןפראװאב ןעמ

 סורדוט .רעדימראה א זיא טאטש ןיא ןוא ןכאװ ריפ א קעװא טײג׳ס
 ײב טלעג טגראבעגנא טאהעג טאה׳ר .טצעזעעא טאה רעדארב
 לאז׳ם םינדנ יד ןגארטעגקעװא םיא ןבאה תולכ .םימותי ןוא תטמלא
 רענײא ןוא דיוא םיצירפ טלעג קידלוש זיא׳ר .טנעצארפ ןסקאװנא
 עלהרובד •ליוטםיפ א טימ ןסיש םיא ליװ ןוא ןטײר וצ טמוק ץירפ א
 ײז .לרעמעק א ןיא דיז ןטלאהאב דעלדײמ יד .טשלה ןוא טנײװ
 זיא סורדוט זא םיורא דיז טתױו׳ס .טרידוטשפא טאהעג ןיוש ןעןה
 .םאװ םיױו׳כ רעדא קעטאפיה א .עמום עםיורג א ןעלצעג קידלוש

 ןוא ןסורדוט וצ טמוק לצעג •דיוא ןעלםקעװ טלעטשעגםיוא טאה׳ר
 אזא טקנופ טלדנאהעגנײא טאהעג טאה׳ר .ןקעטש ןטימ טפאלק
 ןרעניטשרוב א ןוא עקוױצ רענרעבליז א טימ ׳םורדוט יװ ןקעטש
 .קיפופ ןיא רעטיב םיא זיא׳ם רעבא ׳טכאל םחדוט רעד .רעיוא

 ־יױו .רעקיטש ףיוא ןםײרעצ ,ןלעטשסיורא סעכעבעב יד םיא ליװ׳מ
 וטםאה םאװ ־ ןעמראיל תולכ .רעדרעמ ׳חצור ׳אזג ־ םיא ןפור רעב
 באה׳כ .רופיכ־םױ ןיא יװ טניױו׳מ ןוא ?ןדנ רעזדנוא טימ ןאטעג
 יװ םיורג ׳טגוה א טאהעג טאה םורדוט :ןענאמרעד וצ ןםעגראפ
 זיא ןעמיר רעד וליפא .עיפאק א ןגארקעג טאה לצעג ןוא ׳בײל א
 דיז ןליװ תױח עדײב מא טנוה םעד טמערב לצעג .רענעגײא רעד
 טמױר לאמ א טימ .ליבעג םעד ןופ ביוט טרעװ׳מ .ןעגנילשנײא
 ־נאק א ןיא פא דיז ןםילש ײז .רעיוא ןיא ןםורדוט םעפע לצעג ןײא
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 ןעמ טאה טײצ רעד ןיא .העש ײװצ ןסאלשראפ ןבײלב ןוא ראט
 רעד יװ םאלב ׳סיורא טמוק סורדוט .ןגארטעצ טשינ זיוה׳ס רעיש
 יד וצ ףור א טוט רע .טציװשרעד ןצנאג ןיא זיא לצעג .טיוט

 !ןראטידערק

 באה׳כ .תובוח יד ןלאצ לכיא .ןדלאװעג ׳אק ׳שינ טכאמ —
 .ןטפעשעג עלא רעדארב םורדוט ןופ ןעמוגעגרעביא

 דיז טגײל רעװ .ןרעיוא ענעגײא יד טבײלגעג טשינ טאה׳מ
 טוט לצעג רעבא זטעב ןקנארק א ןיא פאק ןטנוזעג א טימ סאד
 ־ורדוט רעםאװ םנפארט ײװצ יװ זיא׳ס .רעטםײט םעד סיורא םענ א
 טימ ׳רעפיט א ׳רעגנאל א ׳שאט רענעשמאז א ;רעטםײט סעס
 רעד ןוא קידײל זיא םעסורדוט ׳רעמ טשינ .סאלש םענרעפוק א
 ןפיוא ןלאצ דײלג טמענ לצעג .טלעג־ןריפאפ טימ טקאפעגנא זיא
 רעבא .ףיורעדא ןא זיולב ערעדנא ׳ץלא קלםמ רע זיא לײט .טרא
 עלהרובד .טגײװש ןוא טקוק םורדוט .טנארוק זיא לצעג זא טםײװ׳מ
 םיורא ןכירק דעל־זײמ יד .ןרערט יד דרוד טלכײמש ןוא דיז וצ טמוק
 ־עגםיוא םעפע דייא ױיש דיז זבאה טניה יד .שינעטלעהאב ןופ
 .ןעלדײװ יד טימ ןעלקאש ןוא ןיוש דיז ןקעמשאב ײז ןוא טכײלג
 רחום א ?םינמוזמ ליפ יוזא טראשעגפיונוצ לצעג םעפע טאה װו
 ןוא טלאצ לצעג .טפעשעג ןיא טלעג׳ס ןײרא דעלטנײװעג טגײל

 טאה םעפע .דיז טכײלגראפ רע .ץלא טשיג ןגירק םירחום .טלאצ
 תמא ןא ףיוא עקאט ןיוש טדער רע ןוא ןעלמאטש טרעהעגפיוא רע
 םיא טאה׳מ ׳רעטלאהכוב א טאהעג טאה םורדוט רעד .סורדוט יװ
 טימ טאשטש א םיורא טגנערב רע ןוא ׳רעריםאק רעד ןפורעג
 רע .קידרעפאה רעדיװ ןיוש זיא םורדוט .רעכיב םיוטש ןצנאג א
 דבכמ זיא ןוא הקשמ לזעלג א טמענ רע .דיז טלציװ ׳טלכײכש

 .םײחל ןעקנירט עדײב .ןעלצעג

 .ןעמונעגרעביא ץלא טאה לצעג ? ןעײרב גנאל אד דיא לאז סאװ
 ןוא ביױו ןטימ קעװא טראפ ןוא ףיוא דיז טבײה רעדארב סורדוט
 טאה׳מ .דיוא ןטםגיד יד טימ ןעמענ ײז .ןילבול ןײק רעטכעט יד

171 



 םיוועש^ב קחצי

 רעמיטנגײא רעד טרצוו לצעג ןוא םיורא ךיז ןעיצ ײז זא טנכערעג
 ־עגטעב׳ס תוחפה לכל טשינ ײז ןעמענ םאװ ראפ רעבא ,זיוה ןופ
 טרעה םישדח ײרד .ןעמענוצ טשינ בוח־לעב ןײק ראט םאד ? טנאװ
 טימ שטאק םעםורדוט ןיא ןיוש טראפ לצעג .ײז ןופ טשינ ןעמ
 יד ןוא םייוג יד טימ טכאקעגםיוא זיא רע .רעבײרטנא סעסורדוט

 .רעטכעט יד טימ עלהרובד קירוצ ןעמוק םישדח ײרד ךאנ .םיצירפ
 .טײקפאלש א ךאנ יװ טרעצעגפא ־ןענעקרעד וצ טשינ ײז זיא׳ס
 :טושפ ןוא טםארפ טגאז יז ןוא ןאמ ןפיוא ןעלהרובד טגערפ׳מ
 ןוא ׳ןעמ טגערפ — ? קילגמוא ןא הלילח — .ןאמ ׳אק טשינ באה׳כ

 .טגעג ךיז ן׳רימ ׳ןײנ :טרעפטנע יז

 ןפיוא למיוב יװ ריופאק טמוק תמא רעד :טגאזעג טרעװ׳ם
 לצעג ןעװ העש ראפ ענעי ןיא .אד ןעשעג זיא יוזא ןוא רעםאװ
 ־דוט טאה ,טעניבאק םעד ןיא טרעדנוזעגפא ךיז ןבאה םורדוט ןוא
 ןגעמראפ עצנאג׳ס ,טוג׳ס ,זיוה׳ם :ןעלצעג ןטארטעגפא ץלא סור
 טימ טאהעג הנותח טאה עלהרובד אי .גאלוצ א ראפ בײװ׳ם ןוא
 טנזיוט ןעצ ףיוא הבותכ־תופסות א ןבעגעג ריא טאה לצעג .ןעלצעג
 יד ראפ .זיוה ןגײא ריא עקאט ,זיוה׳ם ןבירשעגפא ריא ןוא ןדליג
 סורדוט ןוא רע .םינדנ שילש א ײב טגײלעגקעװא רע טאה רעטכעט

 .ץלא ןגעװ טקארטנאק א ןבירשעג טאהעג ןבאה

 .ןבעגרעביא טשינ ןעמ ןאק ,טאטש ןיא ןאטעג ךיז טאה׳ס םאװ
 טשינ טסײװ שטשאמאז ןיא טניוװעג טשינ טלאמעד טאה׳ס רעװ
 ־נא ןופרעד טנאקעג טלאװ׳מ .רעדער ףיוא ןײג ןאק טאטש א יװ
 ךאד טרעה׳מ .רעכיב ןעצ ראנ ,ךוב ץיא טשינ ,ןײנ .ךוב א ןבײרש
 זיא סאד רעבא .םיצירפ ןוא םייוג ײב ןכאז עניוזא טשינ וליפא
 טקעלקעג טאה׳ם גנאל יװ .טליפשראפ ןוא טליפשעג ט׳רע .סורדוט
 ןטארטעגפא ץלא רע טאה ךאנרעד .ץיגליוװ טזאלעג ךיז רע טאה
 גנאל יװ רעבא .לםעק א יװ ןטאזעג טאה טאטש יד .קעװא זיא ןוא
 ןײז טאה רעדעי ?םיקםע עדמערפ ןגעװ ןכאק ךיז טאטש א ןאק
 .לאנימירק ןיא ץיג טנאקעג ,םינפ א ,טאה סורדוט רעד .ןגראז לקעפ
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 ־ליב זיא ןבעל׳ס .טכאמעג טכער וצ רשפא םיא ןטלאװ םיצירפ יד
 ןײלא ץלא ׳םיוראפ טםװועג ץלא טאה לצעג זא טדערעג טאה׳מ .רעכ
 ־עגנײרא םיא ׳האװלה א ןסורדוט טקורעגרעטנוא ט׳רע .טײרגעגוצ
 רעד טרעהעג טשינ לאמ ןײק ראג טאה׳מ .עקטסאפ א ןיא טראנ
 .ליװ טאג זא ? םאד ןעמ טגאז יװ רעבא .גולק יוזא ןײז לאז לצעג

 .םעזעב א טסיש
 ,עקשיד יד .טאהעג הגותח דלאב ןבאה ךעלדײמ סעםורדוט
 ןײק רעגיװש ןוא רעװש וצ ןעניוװ קעװא זיא ׳רעטכאט סלצעג
 זיא עלהרובד יד .םאג ןיא םינפ׳ם ןזײװ וצ טמעשעג ךיז ט׳יז .הריק
 .טזאלעגוצ טשינ ךיז וצ םענײק ט׳יז .ןסיורד ןיא סיורא טשינ טעמכ
 טראד ןוא ענאטלא ןא טימ ןטראג א טאהעג טאה זיוה סעסורדוט
 ךיז יז טאה רעטניװ .שטײד טנעײלעג ןוא רעמוז ןםעזעג יז זיא
 ןגירקסיורא ריא ײב טלאװעג ןבאה ןשטנעמ .ןטלאהאבמיוא טאלג
 סורדוט .טזאלעגנײרא טשינ םענײק טאה טסגיד יד ראנ ,תמא םעד
 ־עג ןבאה לײט .רעםאװ ןיא ןײטש א יװ ןדנװושראפ זיא רעדארב
 ערעדנא ,עשראװ ןיא — לײט ,גרעבמעל ןיא זיא רע זא טםעומש
 טאהעג הנותח ןוא לדנער׳ם ןטיבעג ט׳רע ןא ןעגנורדעגסיורא ןבאה
 וצ לבאפאק זיא דיי א ןעװ ?ןםיװ ןאק רעװ .עםעגאראב א טימ
 .טשינ דיי ׳אק יװ ײם רע זיא ,רעגײטש אזא ףיוא בײװ׳ס ןפיוקראפ
 טאטש ןיא ןטלאהעג טאה׳מ ןוא טאהעג ביל םיא טאה עלהרובד יד
 עלא יד ןיא ,םיוא ךײא טלאמ .ןצישאב וצ םיא ןאטעג ץלא ט׳יז זא
 ־שאר .םעד ןגעװ ןדער טנאקעג טשיג ריא טימ ׳^ענײק טאה ןראי
 רעד ײב טאטש רעד ףיוא ןענאטשעג יז זיא רופיכ־םױ ןוא הנשה

 .ץלאטש רעד ריא ןיא ןבילבעג זיא׳ם .ןגיװשעג ןוא עטארק
 ענײז ,ןושל ןײז ןגארקעג ט׳ר .סורדוט ןראװעג זיא לצעג רעד
 רשפא רעדא ,ךיוא רעכעה סעפע ןראװעג זיא רע .גנאג ןײז ,ןקינ
 ־ןאפ ןראװעג זיא׳ר .לוױטש יד ןיא סעקראק טגײלעגנײרא רע טאה
 ײז טימ טקנירט רע זא טגאזעג טאה׳מ .עטכאילש רעד טימ טארב
 יװ שיליופ ןדער ןעמונעג ןוא ןעלמאטש טרעהעגפיוא ט׳רע .ךםנ

 .רעקירעײז א
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 ןגעװ .ןבירשעג טשינ רעטאפ םוצ לאמ ןײק טאה עקשיד יד
 טאהעג טשינ ןבאה ײז זא טרעהעג ךיא באה רעטכעט סעםורדוט
 ערעדנא יד .טעפמיק א ןיא ןבראטשעג זיא ענײא .ףוס ןטוג ןײק
 רעשידיי םוש ןײק ראפ טשינ ׳ןעגנאהעגפיוא ןבאה ראג ךיז לאז
 ןעזעגוצ ץלא באה׳כ .ןעלצעג טנעקעג באה׳כ .טכאדעג רעטכאט
 .ףוס ןזיב בײהנא ןופ עידעמאק עצנאג יד ,ןגיוא ענעגײא יד טימ
 םענעי טכאמ׳מ זא .ןכאמכאנ םענעי טשינ ראט׳מ .ףום רעד ,אי
 ךיז ןעמ ראט ןטאש ןטימ וליפא .לזמ םמענעי ןעמ טגירק ,ךאנ
 ןטימ ןליפש ךיז טגעלפ שטש(ןמאז ןיא ןאמרעגנױ א .ןליפש טשינ
 קאב א ןופ דליבפא ןא טנעה יד טימ טגײלעגפיונוצ ט׳רע .ןטאש
 ־עג ןוא ןסיוטשעג טשרעפמאלקימ טאה קאב רעד ןוא רענרעה טימ
 טנאװ רעד ןופ פארא ןטאש רעד זיא טכאנ א רענײא ןיא .ײה ןםעג
 םיא טאה׳ר .רענרעה עתמא ראפ א טימ םיוטש א ןאטעג םיא ןוא

 .ןרעטש ןיא רעכעל יױוצ טכאמעג
 ־עג טאה׳ר .רעטלעג עדמערפ ןײק טפראדעג טשינ טאה לצעג
 טאה׳ר ראנ װו ,םימותי ,תונמלא ײב רעטלעג עטראפשעגפא ןעיל
 .עכיוה טלאצעג רע טאה ןזניצ .ןשארג א ןצארקפיונוצ טנאקעג
 םײװ זעװעג זיא לעמ׳ם .לימ יד ןעיוברעביא טפראדאב טשינ טאה׳מ
 עיינ טלעטשעגנײרא ,לימ יד טיובעגרעביא טאה׳ר רעבא .ײנש יװ
 .ץירפ א ײב קראװלאפ א טפיוקעגנײא טאה׳ר .ץעלטײב עײנ ,ןצלאװ
 לצעג טגעלפ רעירפ .ךיוא דרעפ טימ לאטש א טאהעג ןיוש ט׳רע
 ןצרוק א ןאטעגנא ךיז טאה׳ר זא ,טציא ,טײקשידיי ײב ןטלאה ךיז
 ןײרא לוש ןיא ןעמוקעג טשינ ןיוש רע זיא ,ןטעליוױטש ןוא רעצנעפש
 טכאמעגוצ טאה רענלימ רעטלא רעד .םיארונ־םימי יד ףיוא ץוחא
 עגנאל ראפ א טימ רענלימ םעײנ א ןעגנודעג טאה לצעג .גיוא ןא
 ,םיא טאה רענעי ןוא ,ץירפ א ײב םאנאקע םענעזעװעג א ,ןםנאװ
 לצעג טאה ,קיניױו םאד זיא רשפא .רעיוא ןא טכאמעגסיוא ,םינפ א
 טימ רעדלעפ יד ןצעזראפ ןוא זיוהיורב א ןעיוב טימ ןעמונראפ ךיז
 ןא טסאקעגפא טאה׳ם ״פאק ןיא ךאל א יװ טפראדעג סע ט׳רע .ןפאה
 ןוא ןענאװ ןופ טםיױו רעװ ןענישאמ טכארבעגפארא ט׳רע .רצוא
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 ײב ןפאלש טנאקעג טשינ טאה׳מ זא שיור א טכאמעג ןבאה ײז
 ןאק רעוו .עשראװ ץיק ןראפעגקעװא רע זיא ןכאװ ראפ עלא .טכאנ
 שטנעמ םעד טשינ ןעוט םיאנוש ןעצ ?ןעשעג זיא׳ס סאװ ןסיװ
 טרעה גאט א םענײא ןיא .ןײלא ךיז טוט רע לפיװ זײב ליפ יוזא
 טשינ ט׳רע ,ןשטנעמ עביל ענײמ .טארקנאב ײב טלאה לצעג זא ןעמ
 טאה׳ר .ןסורדוט ןאטעגכאנ טושפ ץנאג ט׳רע .ןצעזנא טפראדעג
 ןראװעג זיא טאטש ןיא .לזמילש סמענעי ןעמונעגרעביא טאהעג
 טקאהעג ןוא ןסאג עלא ןופ ןפאלעגנא ךיז זיא׳מ .רעדליפעג א
 טרעגאב רענײק .סרעמירקכאנ ןײק טאהעג טשינ טאה לצעג .ןביוש
 ןופ רעטלע ״דנקז א ןעװעג זיא עלהרובד יד .בײװ טלא ץיז טשינ
 ןעמעלא ט׳רע זא טרעװש לצעג .ראי עכעלטע עשפיה טימ ןעלצעג

 ץירפ א טמוק׳ס .שטעפ טפאכ רע רעבא ׳הטורפ רעד וצ ןבעגפא
 רעירפ יװ טארוקא ׳ןרעטש םוצ ליוטסיפ םעד וצ םיא טלעטש ןוא
 ףיוא ךיז טבײה לצעג ?ןעײרב גנאל ךײא ךיא לאז סאװ .ןסורדוט

 .הטילפ טכאמ ןוא טכאנ רעד ןיא

 ןוא ןעמונעגרעביא ץלא תובוח־ילעב יד ןבאה ׳קעװא זיא׳ר זא
 סגײז ןגעמראפ׳ס .ןעמעלא ראפ טקעלק׳ס זא סיורא ךיז טזיױו׳ס
 ? ןפאלטנא רע זיא עשז סאװ .לפיװ טסיױו רעװ ןעװעג טרעװ זיא
 ־קנאב רעצנאג רעד זא טגאזעג ןבאה לײט ? ןפאלטנא רע זיא ןיהװו
 סאװ וצ רעבא .עשראװ ןיא עטבילעג א טאה׳ר .לעטשנא ןא זיא טאר
 .ןסורדוט ןאטוצכאנ ןעװעג זיא׳ס ?הבקנ א דיי רעטלא ןא ףראד
 ךיז לצעג טלאװ טײהרעקידעבעל ןבארגאב ךיז טלאװ סורדוט ןעװ

 .רבק א ןבארגעגסיוא ךיוא
 ־ראפ טשינ וליפא זיא׳ס .טפעלשעצ ץלא ,טפאכעצ ץלא טאה׳מ
 ןעניוװ קעװא זיא יז .טיורב לקיטש ןײק ןעלהרובד רעד ראפ ןבילב
 ענײמ .טאטש ןיא ןעװעג טשינ טלאמעד ןיוש ןיב ךיא .שדקה ןיא

 .רעטלע אזא ןבאה ןלאז םיאנוש

 ? ןסורדוט ןופ ןראװעג זיא סאװ ? ןעלצעג ןופ ןראװעג זיא סאװ
 ־רע ךיז ןבאה ײז זא טרעלקעגסיוא זמןה ץימע .טשינ טסיױו רענײק
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 ןיוש טאה םורדוט ז םאוו וצ רעבא .קירעבראה א ןיא ןפארטעג ץעג
 ״דשורי ןגירק טוװרפעג טאה עקשיד יד .טבעלעג טשינ אמתםמ
 גאז׳כ .קירעשײה א יװ ןםערפעצ ץלא ןבאה תובוחײלעב יד ראנ
 ןרעילאמ עלא .זיא רע םאװ ןײז ףראד שטנעמ א !םעד ןגעק םע
 םעד ןכאמכאנ ליװ רענײא םאװ ,ןופרעד ךיז ןעמענ טלעװ רעד ןופ
 ײטלוה ןײא .םעדאמ ןאטעג ןעמיאנ א םע ןעמ טאה טנײה .ןרעדנאי
 עלא ןוא ,טנראפ ןופ פעלש א טימ דײלק א םיוא טכארט זיראפ ןיא

 .רוד עקיטנײה עצנאג׳ם .םעפלאמ יד יװ ךאנ ןעוט

 טשינ זיא םאד רעבא ,ךיוא גניליװצ א טימ השעמ א באה׳כ
 ײװצ זיא׳ם .טשינ הרירב ׳אק ןבאה עניוזא .טכאדעג טכאנ ןגעק
 ענײא ,גאט ןײא ןיא ןבראטשעג ןענעז עדײב .המשנ ןײא ןוא ןפוג
 זא ןײז ןאק׳ם יטסײװ רעװ .עלװאק ןיא ענײא ןוא שטשאמאז ןיא
 ארומ באה׳כ .המשנ םמענעי ןעמ טגירק ,ךאנ םענעי טוט׳מ ןעװ
 זא .אנוש א זיא ןטאש א .םיא ףיוא טשינ קוק׳כ .ןטאש ןראפ

 ...המקנ רע טמענ ,טײהנגעלעג א טאה׳ר
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 ןביוש

.1 

 ץישעבײא װאלםידאלװ ראםעפארפ םעד ןעגעז טיוט םבײװ ןכאנ
 טעטלוקאפ ןשיראטםיה םעד ןופ .לגײפ יד ןוא רעכיב יד זיולב ןבילבעג
 טרינגיזער טאהעג רע טאה טעטיםרעוױנוא רעװעשראװ םעד ןיא
 ףיוא ןעמוקעג ןענעז סאװ ׳ןטנעדוטס עשיטימעםיטנא יד רעביא
 ־אראפראק עטשײלעג־דלאג ןיא ׳םנקעטש עבארג טימ םעיצקעל יד
 ןוא םעיצאקאװארפ עײנ ףיוא ןגראמירפ ןדעי טײרג ,ךעלעטיה־עיצ
 טשינ לאמ ןײק טאה ץישעבײא .רד םאװ םעפע בילוצ .ןעגנורעטש
 עטיור טאהעג עלא טעמכ ײז ןבאה ,ןלעטשטםעפ קיטכיר טנאקעג
 ,ןעניק עקיקעריפ ,זענ ענעסירראפ ,סגקאנ עטלפוטשעג ,רעמינפ
 ץיא ןיא טלדנאװראפ ײז טלאװ דיי םוצ האנש יד יװ רעגײטש א
 יד זא ןגירשעג ןבאה ײז ןעװ ,ערעײז תולוק יד וליפא .עילימאפ
 יד ןעװעג ןענעז ,קנעב־אטעג ףיוא ןציז ןלאז ןטנעדוטס עשידײ

 .ענעגײא
 רענײלק א ףיוא ןגיוצעגקירוצ דיז טאה ץישעבײא װאלסידאלװ
 טלעג־הריד ףיוא טאהעג םיוק ןופרעד טאה רע .עיםנעפ־רוטירעמע
 ,טסניד יד 1 רעטלע רעד ףיוא ןעמ ףראד ךאנ סאװ רעבא ,ןםע ןוא
 גנאל ןיוש ריא טאה ץישעבײא .דנילב־בלאה ןעװעג זיא ,אלקעט
 ןוא דיז ראפ טכאקעג טאה יז .תוריכש ןלאצ טרעהעגפיוא טאהעג
 .ןײצ ןײק טשינ ײז וצ ףראד ןעמ סאװ םילכאמ ןוא ןצירג םיא ראפ
 שובלמ א ןעײנאב טפראדעג ןבאה אלקעט טשינ ,ץישעבײא טשינ
 ןטײצ עקילאמא יד ןופ ןבילבעג ןענעז׳ס .ךיש ראפ א וליפא רעדא
 רעד ךיוא יװ ,סרעטופ ענעכארקעגםיוא־בלאה ,ןעלטנאמ ,ןגוצנא
 .ןלאמ ןגעק ןילאטפאנ טימ ןטאשאב ץלא ,באדעדראג םצישעבײא יגאפ

177 



 םיװעשאב קחצי

 ,ןםקאוועגםיוא יוזא ןראי יד טימ זיא קעטאילביב םצישעבײא
 זיב ליד ןופ ןבאפ טאהעג ןבאה גנוניוװ רעד ןיא טנעװ עלא זא
 ןיא טרעגלאװעג ךיז ןבאה ןטפירקםונאמ ןוא רעכיב .טיפום םוצ
 ינאפ יד גנאל יװ .םעדיוב ןפיוא ,רעלעק ןיא ,ןטרעפוק ןיא ,קנעש

 ־עדרא ןכאמ טײצ וצ טײצ ןופ יז טגעלפ ,טבעלעג טאה ץישעבײא
 ןריולראפ ןבאה םאװ ענעי .טרעטפולעג רעכיב יד טאה׳מ .גנונ
 סאװ ,ןדי־בתכ .ןדניבנײא טזאלעג יז טאה ,םנקור רעדא ןעלװאט

 .ןוױוא ןיא טנערבראפ יז טאה ,טצונעג טשינ רעמ ןבאה

 טפאשטריװ יד זיא ,ןבראטשעג זיא ץישעבײא אראמאט טניז
 רעביא טאהעג טציא ץישעבײא טאה וצרעד .טזאלראװראפ ןראװעג
 .םעקראנאק ,ןטיקאראפ ,ןעײגופאפ — לגײפ טימ ןגײטש קילדנעצ א

 ןופ ךעלריט יד .לגײפ וצ טפאשביל א טאהעג לאמעלא ןופ טאה רע
 ןגיולפעגמורא ןענעז לגײפ יד .ןפא ןענאטשעג ןענעז ןגײטש יד
 םעד ןקינײררעד טשינ ןאק יז זא טגאלקעג ךיז טאה אלקעט .ײרפ

 !ריא וצ טהנעטעג טאה ץישעבײא רעבא ,ץומש

 ...ןײר זיא ןשינעפעשאב סטאג ןופ טמוק סאװ ץלא ,עלעראנ —

 טזײפשעג ץישעבײא ראסעפארפ טאה ,קינײװ סאד זיא רשפא
 ןעזעג םינכש יד םיא ןבאה טכאנראפ ןוא ירפ רעד ןיא .ןביוט
 טימ לשטנעמ ץילק א — ךעלדנרעק עבראט א טימ ןעמוקםיורא
 םײװ ןופ טאה םאװ ,לדרעב ןפמורשעגנײא ןא ,ןקור םענעגיובעג א
 ןלאפעעײא ןא ,זאנ רעמורק א טימ ,לעג ןרעװ ןביוהעגנא רעדיװ
 ןבאה ײז ךרוד סאװ ךעלבײש עקיד טימ ןלוקאפש ראפ א ןיא ,ליומ
 ־סיוא ךעלטשרעב־ןעמערב עטרעביושעצ יד רעטניה ןגיוא עניורב יד
 לאמ עלא רע טאה ןגארטעג ,קידלקיש ןוא טרעסערגראפ ןזיװעג
 ,םעמוג טימ ןטעלוױטש ןוא טודרום ןכעלנירג־ךאמ םענעגײא םעד
 ןפיוא .ןטפעשעג־ךיש יד ןיא טשינ רעמ ןעמ טגירק עניוזא סאװ
 ןוא ,עקלומראי א וצ ךעלנע ,עלעטיה קידנור א ןםעזעג זיא פאק

 .ראה עסײװ ןטיוצ ןעגנאהעגפארא םעד רעטניה ןופ ןבאה׳ס
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 רעדײא דאנ ׳רעיוט ןופ סיורא זיא ראםעפארפ רעד ראנ יװ
 ראפ לאנגיס א זיא סאד סאװ) שוד־שוד־שוד ןפור ןעמונעג טאה רע
 ־עג ןביוט תונחמ ןבאה ׳חעניה ראפ זיא פיצ־פיצ־פיצ יװ ׳ןביוט
 ־װעכאד יד ףיוא טרעיולעג ןבאה ײז .ןטײז עלא ןופ ןעילפנא ןעמונ
 םורא רעמײב יד ןיא ׳ןדײבעג עקיטײצראפ יד ןופ רעכעד־עק
 טלעװ רעײנ רעד ןשיװצ לסעג סאד .ןטײקנארקטיוה ראפ לאטיפש
 רעמוז .עפושמ ןגיוצעג ךיז טאה לםיױו רעך ןוא (״טאיװש יװאנ״)
 ןטלעז אד זיא׳ס .זארג טצארפשעג רענײטש יד ןשיװצ אד טאה
 ןצימע ןעמענוצפיוא ןגאװ־ןטיוט א ןדײס ׳ןגאװ א ןראפעגנײרא
 יד .סופול רעדא םיליפיס ןופ לאטיפש ןיא ןבראטשעג זיא סאװ
 ־ארקראפ טימ לשטעק א ןיא רעהא טכארבעג לאמ א טאה ײצילאפ
 ־ענעװ ןופ ןטילעג ןבאה םאװ תונוז לטניב א ךעלרעטצנעפ עטעװעט
 רעםאװ טפאצעג ואנ ןעמ טאה ךעלפײה לײט ןיא .ןטײהקנארק עשיר
 םינקז ןטלאהעגפיוא בור׳ס ךיז ןבאה תוריד יד ןיא .ןפמולפ ןופ
 אד ןבאה ןביוט יד .ןעגנאגעגסיורא ןטלעז ןענעז סאװ תונקז ןוא

 .למוט ןשיטאטשםיחג ןופ ץוש ןענופעג

 יד טימ טהנעטעגנײא גאט ןדעי טאה ץישעבײא ראםעפארפ
 .ןעמאזוצ עלא ןפוטשוצפיונוצ ךיז קעװצ ןײק טשינ טאה׳ס זא ׳ןביוט

 םע יוזא שזריה ןוא םעלפאנאק ןופ שימעג םעד ןפראװעג טאה רע
 ןיז םעד ןיא ןכאה ןביוט יד רעבא .שינעפאכ ןײק ןרעװ טשינ לאז
 רעײז סאװ ןשטנעמ יד ןופ רעגילק ךס א ןזיװעגםיורא טשינ ךיז
 קיצפופ ןוא עכעלטע עטצעל יד טרידוטש ץישעבײא טאה עטכישעג

 .ליונק ץיא ןיא טעערדעגפיונוצ עלא ךיז ןבאה ײז .ראי

 ראפ ןביוט ןזײפש סאד זא ׳ןאלקעט ןגאז טגעלפ ץישעבײא
 ־אנים רעדא ךריק ןיא ןײג םנצימע ןופ טרא םאד םיא ײב טמענ
 ןביוט יד רעבא ׳ביול ןײק ךאנ קירעעוה טשינ זיא טאג .עגאג
 ןאק יװ .טײצלאמ רעײז ףיוא ןא ץארפש־ןוז ןופ עקירעגנוה ןטראװ
 ׳דאנג ןײז ראפ רעפאשאב םעד ןעקנאדפא רעסעב דניקנשטנעמ א

 ? רעדניק ערעדנא םטאג טימ דםח ןאט ךרוד יװ
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 ןופ טאהעג טאה ץישעבײא ראםעפארפ םאוו םונעג םעד ץוח א
 ןופ טנרעלעג ךם א ךיוא רע טאה ׳םיאורב עקירעעוה יד ןזײפש
 ־אלאטנא ןא ןיא ץעגרע טנעײלעג לאמ א טאהעג טאה ץישעבײא .ײז
 טאה רע ןוא ,ןביוט וצ ןכילגעג ןענעז חלי יד זא ,דומלת ןופ עיג
 ןביוט .רעטרעװ יד ןופ ןיז םעד ןעמוגאב רעטעפש ןראי טימ טשרע

 ראפ ףמאק םוצ רעװעג ןײק ןוא טםול ןײק טשינ ןצנאג ןיא ןבאה
 ךעלטשער יד ףיוא ןטלאהעגפיוא ךיז ןבאה ײז .ץנעטםיזקע רעד
 ןדעי ראפ טרעטיצעג ןבאה ײז .ןפראװעגוצ ײז ןבאה ןשטנעמ םאװ
 ןצאפש יד טגאיעגפא טשינ ,עלעטניה ןטםדנימ ןראפ ןפאלטנא ,שיור

 .ןםע רעײז ןופ לײט א טביורעגוצ ןבאה םאװ
 ־ליטש ,םולש ןיא טקיטיונעג ךיז טאה ,דיי רעד יװ ,ביוט יד
 ןשיװצ .ןעמאנםיוא ענײז טאה ללכ רעדעי רעבא ,ונ .ןליװ ןטוג ,טײק
 ןראילפמעזקע עשירעגירק ןפארטעג ךיז ןבאה ,ןדיי ןשיװצ יװ ,ןביוט
 ־רעד ןיוש ײז טאה ץישעבײא .םױנעג רעײז טנקײלעגפא ןבאה םאװ

 ,לבאנש ןטימ ײז טקיפעג ,ןביוט ערעדנא ןבירטעגפא ןבאה ײז .טנעק
 .עלא ןופ רעכיג טפאכעג

 ערדעטאק יד ןזאלראפ טזומעג טאה ,ץישעבײא ראםעפארפ ,רע
 ־רעד ךיוא ראנ ,ןטנעדוטם עשיטימעםיטנא יד רעביא זיולב טשינ

 ןגעק םעצעה יד טצונעגםיוא ןבאה ןטםינומאק עשידיי יד לײװ ,ראפ
 .םזינילאטם ראפ עדנאגאפארפ ןכאמ וצ ןדיי

 ־עג ,טרידוטש טאה ץישעבײא ראםעפארפ םאװ ןראי יד ןיא
 ןוא רעכיב ןבירשעג ,ןוױכרא ןיא טרעטשינעג ,ערעדנא טנרעל
 טשיג רע טאה ,ןלאנרושז עכעלטפאשנםיװ ײלרעלא ראפ ןעלקיטרא
 ,עיראטםיה רעד ןופ עיפאזאליפ א ,לכה־ךם א ןכוז טרעהעגפיוא
 ןופ ןיז רעד זיא םאװ ?שטנעמ ןימ רעד טײג ןיהװו :אלומראפ א

 זתומחלמ ענײז
 וצ טגיונעג ןעװעג זיא ץישעבײא ןעװ טײצ א ןעװעג זיא׳ם
 ,טגאװ ,ארעדיד ,םױצערקול טרעדנװואב טאה רע .םזילאירעטאמ
 .םקראמ לראק ןיא טײצ א טביולגעג וליפא טאה רע .ךאברעיופ
 ראםעפארפ .רעבירא ךיג זיא דאירעפ רעכעלטנגױ רענעי רעבא
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 ־עג טשינ טאה׳מ .םערטםקע ןטײװצ א וצ רעבירא זיא ץישעבײא
 יד ןעז וצ טפאשנםיװ־רוטאנ ןיא טםילאיצעפם ץיק ןײז טפראד
 ,ןענאגרא יד ןופ יובעג םעד ןיא טײקיםעמקעװצ יד ,תווװכ עלאטיװ
 רעדעי ןיא ףירט יוזא זיא םאװ עיגאלאעלעט רעד ןופ תמא םעד
 ליוװ יװ ,גנופאשאב רעד ןיא ןאלפ א ןאראפ זיא׳ם ,אי .ןילפיצםיד
 ־עג ץעגרע טאה׳מ .והובו־והות יװ םיוא לאמלײט יז טעז זדנוא
 ןופ רעדנאםקעלא ןא ,רענאדעמכאמ ,ןטםירק ,ןדיי ןבאה טפראד

 .רעלטיה א וליפא ,ןאעלאפאנ א ,ןיאמלראש א ,עינאדעקאמ
 טײקכעלטעג יד ןיוש ןאק םאװ ?םאװ ראפ ןוא םאװ וצ רעבא
 יד ןםערפ ןלאז ץעק זא וצ טזאל יז םאװ ,םעד ךרוד ןכײרגל^
 ןלאז םיצאקש ןוא ,םעקילארק ףיוא ןלאפנא ןלאז םרעבראפש ,זײמ

 ?הלי ןגאלש

 יװ טוג יוזא טאהעג םנטצעל טאה ץישעבײא װאלםידאלװ
 ,רעטלע ןפיט ןיא ,טציא .עיראטםיה ןופ םױדוטש םעד ןבעגעגפיוא
 טיבעג ןײז זא ,םולשאב םוצ ןעמוקעג רע זיא ,ףום עמאם םײב

 ײב טפיוקעגנײא טאהעג טאה רע .עיגאלאאז ,עיגאלאיב ןײז ףראד
 .לגײפ ןוא תױח ןגעװ רעכיבטםקעט ײלרעלא ףלאװ־ןוא־רענטעבעג

 זיא גיוא ןײא ןיא ןוא אמאקאלג ןופ ןטילעג טאה רע םגה
 ןא טפאשראפ ךיז רע טאה ,היאר ןײק ןבילבעג טשינ טעמכ ןיוש
 ראנ ,ןאמכאפ א יװ טרידוטש טשינ טאה רע .פאקםארקימ ןטלא
 ןיא םירוחב עמורפ יד יװ רעגײטש א ,ןײלא ךיז ראפ טנרעלעג
 טפוצעגםיוא טאה רע ,ארמג ןלענק ךעלױילק ןוא םישרדמ־יתב יד
 ךעלקיטש יױוצ ןשיװצ טזאלעגרעטנורא יז ,דראב רעד ןופ ראה א
 יװ ,טמורבעגוצ ,טלקאשעגוצ ךיז ,גנאל ריא ףיוא טקוקעג ,זאלג
 טאהעג טאה ראה יד .הרות ?ןדײ ײב ןענרעל אזא ןפורעג ןעמ טאה
 יז טאה ײז ךרוד םאװ עניוזא ךעלרער ,ץענ טראם א ןטימ ןיא
 ־עגראפ ךיז טימ טאה ראה עדעי .קאב רעד ןופ הנױח טגיוזעג
 ,עלעביצ א ןופ לאש א ,םיוב א ןופ לטעלב א .ײבעג ץנאג א טלעטש
 רעטנוא ןזיװעג ןבאה פאטנעמולב םאלקעט ןופ דרע עטכײפ לםיב א
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 סיװעש^ב קחצי

 טקיװקרעד ןבאה םאװ עינאמראה ןוא ןטײקנייש פאקםארקימ םעד
 .טימעג םאד

 ןבאה יוזא ,פאקםארקימ םײב ןםעזעג זיא ץישעבײא יװ יוזא
 ־עג ,טרעשטיװצעג ןבאה ןטיקאראפ יד ,ןעגנוזעג םעקיראנאק יד

 דיז ,ןגירשעגרעביא ךיז ןבאה ןעײגופאפ יד ,טשוקעג ךיז ,טלפאלפ
 עלהמשנ ,רעםערפ ,עלעדניז ,עפלאמ ןרעדנא םעד רענײא ןפורעגנא
 ריא ןיא רעטרעװ יד טדערעגםיורא טאה אלקעט יװ יונעג —
 רעבא ,ןביולג טזומעג ןעמ טאה דםח םטאג ןיא •טנעצקא ןשיפראד
 ,גילפ רעדעי ןופ ,לזערג ןדעי ןופ טנײשעגםיורא טאה המכח םטאג

 .קומ ,בלימ
 טימ ,עטלפוטשעג א ,ענײלק א — ןעמוקעגנײרא זיא אלקעט

 — ,יורג ןוא יורטש ןופ שימעג א — ראח ענעכארקעגםיוא־בלאה
 רעטניה ןופ .ןשטאלקעטש ענעטערטעצ ,דײלק טלמיוכעגפא ןא ןיא
 ,ןגיוא עכעלמירק ראפ א טקוקעגםיורא ןבאה ןקאבניק עכיוה יד
 טאה יז .םופ ןידז טפעלשעג טאה אלקעט .ץאק א ײב יװ ענירג
 ןבלאז ײלרעלא טצונעג ,ןקנעלעג יד ןיא ןקיטײװ ףיוא ןטילעג
 ראפ ךעלטכיל חנוצעג ךריק ןיא ,םרעכאנז ןופ ךעלרעםאװ ןוא

 :ןאטעג גאז א טאה יז .עקילײה
 .ךלימ יד ןלאװעגפא באה׳כ —

 .ךלימ ןײק טשינ ליװ׳כ ?אה —
 ז עװאק קעל א ןאטנײרא —

 .טשינראג ליװ׳כ .קנאד א ,אלקעט ,ןײנ —
 .ראםעפארפ ןאפ םײב טנקירטראפ טרעװ זדלאה רעד —

 ? םאנ ןײז ףראד זדלאה א זא ,ןבירשעג םע טײטש װו —
 ־עגםיורא טשינ זיא יז רעבא ,טרעפטנעעג טשינ טאה אלקעט
 ץישעבײא ינאפ רעד העובש א ןבעגעג טאהעג טאה יז ,ןעגנאג

 .ראםעפארפ ןפיוא ןאט גנוטכא טעװ יז זא ,טיוט םרענעי ראפ
 רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ראםעפארפ רעד טאה לײװ א ךאנ
 ןגעק הלוגם א ,עלעשיק א טימ טעבעגרעטנוא זיא םאװ לוטש

 .ןדיראמעה
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 ןוױו.א ןרעטניוד ןופ תוישעמ

 יװ טראפשעגנײא יוזא טסיב ? אלקעט ׳ץלא ךאנ טסײטש ■—
 ״•יז לאז ןעור •ביױו קילעזטאג ןײמ

 .ןיצידעמ יד ןעמענ ןיוש ףראד ראסעפארפ ןאפ רעד —
 קיבײא טשינ ןאק ץראה א ׳עלעראנ ?ןיצידעמ אראפ סאװ —

 .״זעפמאפ

.2 

 ־רעסערגראפ סאד טגײלעגקעװא טאה ץישעבײא ראסעפארפ
 קילב א ןפאכ קעװא זיא ,״ןליופ ןופ לגײפ יד״ ךוב ןפיוא זאלג

 .דעלעגײפ ענעגײא ענײז וצ
 ןטלאה סאד רעבא ׳ןגינעגראפ א סיוכרוד זיא ןביוט ןזײפש סאד
 ־ריט ענעפא טימ ךאנ וצרעד ןוא זיוה ןיא לגײפ טימ ןגײטש ףלע
 ךס א טימ ןדנובראפ זיא — ,ײרפ ןעילפמורא ןלאז לגײפ יד ,ךעל
 ,טגאלקעג ךיז גאט ןדעי טאה אלקעט .טײקכעלטראװטנאראפ ןוא ימ
 ןצומש ײז .זיוה ןיא ןײר ןטלאה טשיג לגײפ יד בילוצ ןאק יז זא
 ןופרעד סאװ ךעלדנרעק ןוא ןלאש ןא ןפראװ ,ןרעדעפ ןרילראפ ,ןא
 ־רעפעג א ײז ןכאמ םעד ץוחא .ןסײרפ ןוא םערעװ ךיז ןענעמדיװ

 .למוט ןכעל
 ־אפ א .עפארטסאטאק א סעפע ןא רעבירא טשינ זיא גאט א
 םיא טאה׳מ ןוא קנארש־רעכיב א רעטניה ןלאפעגגײרא זיא טיקאר
 ןבאה תובקנ יד .ןטכאפעג ןבאה םירכז יד .ןעװעמאר טפ־ואדעג
 טלעטשעצ טאהעג טאה ץישעבײא ראסעפארפ .ךעלעייא ןריולראפ
 יד םעטסיס א טריפעגנײא ןוא ןבוטש ערעדנוזאב ןיא ןגײטש יד
 אלקעט רעבא ,ןפערטנעמאזוצ טשינ ךיז ןלאז םינימ ענעדישראפ
 ,טציא ןעמ טאה ,םעד ץוחא .ןריט יד ןכאמראפ וצ ןסעגראפ טאה
 ־יוא ןא וליפא רעדא ,רעטצנעפ ןײק ןענעפע טנאקעג טשינ ,רעמוז

 .ךעלסיז ןוא קיפמוד ןראװעג זיא טפול יד .טפולרעב
 זא ןפארטעג טאה׳ס רעבא ,תופוע ךעלניױועג ןפאלש טכאנ ײב
 ,מירק א ןיא ןעילפמורא ןעמונעג טכאנ רעד ןטימ ןיא טאה לגיופ א
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 סיוועש^ב קחצי

 טזומעג טאה׳מ ןוא האמשאק ןשלגיופ א סעפע ןופ טקעוועגרעביא
 .ןעגעגרהרעד טשינ ךיז לאז רע ,קיטכיל םיא ראפ ןכאמ

 ׳םיא טפאשראפ ןשינעפעשאב יד ןבאה תהנ לפיװ רעבא ,ונ
 !ןםעגעגפיוא ןבאה ײז םאװ ךעלדנרעק ראפ יד ראפ ,ןצישעבײא
 .גנוצעז־־ץז זיב גנאגפיוא־ןוז ןופ ןעגנוזעג ןבאה םעקיראנאק יד
 ךיז טאה ןטיקאראפ יד ןופ רענײא .טדערעג ןבאה ןעײגופאפ יד
 .ןצאז עצנאג וליפא ןוא רעטרעװ רעקילדנעצ טנרעלעגסיוא טאהעג
 טקיפעג ,ךילפ ןפיוא ןצישעבײא ײב טלעטשעגקעװא ךיז טאה רע
 וליפא ,ןלירב ענײז ףיוא טרעטעלקעג קיצנוק ,רעיוא ןופ לפעל סאד
 ןעװ ,רעגניפמיװ םראסעפארפ ןפיוא ןענאטשעג טאבארקא השעמ

 .ןבירשעג טאה רע

 ןאט וצ טאהעג טאה ץישעבײא ראםעפארפ סאװ ןראי יד ןיא
 ,ןענעז םנזעװ יד טא טריצילפמאק יװ ןעזעגנײא רע טאה ,לגײפ טימ
 טנאקעג טאה׳מ ,טעטילאודיװידניא ןיא ,רעטקאראכ ןיא ךײר יװ
 ןופ טשאררעביא ןרעװ ץלא ךאנ ןוא ןראי עלעגײפ א ןריװרעםבא

 .ךעלקיטש ענײז

 ןשינעפעשאב םטאג םאװ ןלעפעג םרעדנוזאב זיא ןצישעבײא
 .ןעװעג זיא ,ןעװעג זיא׳ס סאװ .עטכישעג ראפ ןיז ןײק טשינ ןבאה
 רעײנ א זיא גאט רעדעי .ןסעגראפ ךײלג ןרעװ סערוטנאװא עלא
 ץישעבײא ראםעפארפ .ץעזעג ןײק טשינ זיא סאד רעבא ,ונ .ביוהנא
 טפאשקנעב מפ ןעגנאגעגסיוא זיא ״רע״ ןא יװ טניוװעגײב טאה
 לגײפ ײב ןעזעגוצ טאה רע .ןבראטשעג זיא ״יז״ יד יװ םעדבאנ
 וליפא ,ןעגנורעטש עשיכיםפ ײלרעלא ,טכוזרעפירא ,עביל ןופ ןטקא
 ןפאג ןוא ןעהעש ןציזפא טנאקעג טאה רע .דראמטםבלעז ןוא דראמ
 .ליצ ןכעלטעג א ךעלרעפנײשאב ײז ןיא ןעזעג טאה׳מ .ײז ףיוא
 גנולײטרעדנאנאפ רעד ןיא טקריװעג קיםעמקעװצ טאה חוכ א סעפע
 םעד ןיא ,לגילפ יד ןופ יובעג םעד ןיא ,ןטקניטםגיא ןוא םישוח ןופ
 ׳ןרילאק מא ןרעדעפ ןופ ןטײב םעד ןיא ,ךעלעײא ןופ ןעירבםיוא
 ?ץלא סאד טעברא יוזא יװ רעבא .רעשטיװצ ןעדעי ,לירט חעי זיא
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 ןװיוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 טאה׳מ יװ רעדא ,ןעמאזאמארכ ,ךעלרעמעק־השורי יד ,ײז ןענעז םאװ
 ?ןענעג יד :ןפור ןביוהעגנא סנטצעל סאד

 ־ניוװעג א ןעמוקאב ראסעפארפ רעד טאה טיוט םבײװ ןכאנ
 גנאל ןיוש ןענעז םאװ ,עניוזא וצ רעדא ןײלא דיז וצ ןדער וצ טײה

 :ןעניװראד וצ ןאטעג גאז א טאה רע ,אטשינ טלעװ רעד ףיוא
 ־עטער םאד טשינ ןדײשאב םעיראעט ענײד ,זלראשט ,ןײנ —

 ...םקראמאל טשינ ןוא ענײד טשינ ...שינ
 ןבעגעגנײא םיא טאה אלקעט יװ םעד ךאנ ,גאטימכאנ םענעי
 טימ עבראט א טליפעגנא ץישעבײא ראסעפארפ טאה ,ןיצידעמ יד
 שדוח ןיא .ןביוט יד וצ סיורא זיא ןוא םעברא ,שזריה ,םעילפאנאק
 טאהעג טנײה טאה׳ם רעבא ,םעראװ ןיוש רעטעװ םאד זיא יאמ
 טציא .לםײװ רעד ןופ ןזאלבעג טאה טניװ רעטלאק א ןוא טנגערעג
 טאה םנקלאװ יד ןשיװצ ןוא טרעהעגפיוא טאהעג ןגער רעד טאה
 ץישעבײא ראנ יװ .קאה עקידלפענ א יװ ןוז ףראש א ןםירעגכרוד ךיז
 ןופ ןעילפנא ןעמונעג ןביוט יד ךײלג ןבאה ,רעיוט ןופ םיורא זיא
 טרעיולעג טײצ עצנאג יד ןטלאװ ײז יװ רעגײטשא ,ןטײז עלא
 קידנעילפ ןבאה עכעלטע .טונימ רעקיזאד רעד ףיוא טראװעג ןוא
 .ןפראװעגפארא טשינ רעיש םיא ,טוה סראםעפארפ ןיא טפאלקעגנא
 לאמ םאד טאה רע זא ,ןעזעגנײא ךײלג טאה ץישעבײא ראסעפארפ

 יד טײרפשראפ טאה רע .תיפש גונעג ךיז טימ ןעמונעגטימ טשינ
 ןפראד טשינ ךיז ןלאז ןביוט יד ןטײז עלא ןיא רענרעק םנפיוה
 עכעלטע .גנערדעג א ןראװעג ײס־יװ־ײם זיא׳ס רעבא ,ןפוטשפיונוצ
 .גנונעפע ןא טכוזעג ,ערעדנא יד ןופ םנקור יד ףיוא ףיורא ןענעז
 וךעבענ קירעגנוה .הנחמ אזא ראפ לאמש־וצ ןעװעג זיא לםעג םאד
 זא ,טםװועג ליוװ טאח רע .טדערעג ץיזזזעבײא ראםעפארפ טאה ~

 ־עשאב יד .םעלבארפ רעײז טשינ טזעל תופוע יד ןסע ןבעג םאד
 ײז טזײפש׳מ ןעװ .לארטנאק־טרובעג ץיק ןופ טשינ ןםײװ ןשינעפ
 ןיא זא ,טנעײלעג טאהעג ץעגרע טאה ץישעבײא .ךיז ײז ןרעפכורפ
 עפוטש אזא ףיוא טרעמראפ ךיז ןביוט ןבאה טעטש עשילארטםיוא
 טשיג ןאק רענײק .גאװ רעײז טימ רעכעד ןכארבעג ןבאה ײז זא
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 םיוזעשאב קחצי

 ׳ןרעגנוה םיאורב יד ןזאל רעבא ,ונ .ןצעזעגרוזנאנ יד ןעלגילקרעביא
 ...טשינ ךיוא ,ץישעבײא ,רע ןאק

 טאה רע װו ,ראדיראק ןיא ןײרא זיא ץישעבײא ראםעפארפ
 רעדיװ עלפוש א טימ טאה רע ןוא ךעלדנרעק טימ לקעז א ןטלאהעג
 ־קעװא טשינ ליױורעד ראג ןלאז ןביוט יד .עבראט יד טלופעגנא

 ןוא סיורא זיא רע .תוחוכ ערעכעה יד ןטעבעג רע טאה — ןעילפ
 ־עג רע טאה ,טאג ןעקנאד ,ונ .טראװעג םיא ףיוא ןבאה ןביוט יד

 טאה רע .טעטיזעיגילער רענעגײא ץיז ןופ טמעשראפ ,טרעטסילפ
 םיא טאה טנאה יד רעבא ,רענרעק יד ןפראװ ײנ׳ס מפ ןעמוגעג
 ןענעז ןביוט .ךיז ןבענ ןטאשראפ טאה רע ןוא טרעטיצעג םעפע
 ־עג ,טנעה יד ףיוא ,ןעלםקא יד ףיוא םיא וצ ןגיולפעגפיורא טציא
 חנאל טוװרפעג וליפא טאה עגײא .ןעלבאנש יד טימ טרעטאלפ

 .עבראט רעד ןופ םיוז ןפיוא
 טכער טאה ץישעבײא ראםעפארפ .ןײטש א ןלאפעג זיא םיצולפ
 םיא טאה ןײטש רערעװש א .ןעשעג זיא׳ם םאװ ןעמונאב טשינ
 ײװצ ךאנ אאפעג ןענעז ךאנרעד דלאב .ןרעטש ןיא ץעז א ןאטעג
 רעטיױוצ רעד ,ןגיובנלע ןיא ןפארטעג םיא טאה רענײא .רענײטש
 .לאמ א טימ עלא ףיוא ביוה א ןאטעג ךיז ןבאה ןביוט יד .ןקאנ ןיא

 ־אלש טימ זיוה םוצ קירוצ טזאלעג ךיז טאה ץישעבײא ראסעפארפ
 ןדיי ןגעװ ןעגנוטײצ יד ןיא טנעײלעג טפא טאה רע .םיפ עקירעב
 ,ןטראג ןשיסקאז ןיא סענאגילוכ עשיליופ ןופ ןלאפאב ןרעװ םאװ

 טאה׳ם רעבא ,ךעלםעג עשיטאטשרעטניה ןוא ןקראפ ײלרעלא ןיא
 רעד ןיא טאה רע .םיא טימ ןפארטעג טשינ לאמ ץיק טציא זיב
 ןיא קיטײװ יד ,רעקראטש זיא׳ס םאװ טםװועג טשינ ןײלא טונימ
 רע טאה — ו ןיוש םע טלאה טיױו יוזא ,ונ .ןױזב רעד רעדא לדײש
 טאה אלקעט זא סיוא טזיױו ...ןףוס רעד זיא םאד — .טלמרומעג
 ־נגעקא םיא זיא יז .ןפאלראפ זיא׳ם םאװ רעטצנעפ ןכרוד ןעזעג
 .סמערא עטײרפשעגםיוא טימ ,ןראצ ןופ ןירג ,עקידרעטיצ א ןעמוקעג
 טלאק טימ ךוטנאה א ןעגנערב ן־^לעג ,טעפישעג ,ןטלאשעג טאה יז
 ־עגנא ,טוה םעד ןעמונעגפארא טאה ץישעבײא ראםעפארפ .רעםאװ
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ זװישעמ

 םיא ,בוטשפאלש ןיא טריפעגקעווא םיא טאה אלקעט .לײב א טפאט
 יז יװ יוזא .טעב ןפיוא טגײלעגקעװא םיא ,קאר םעד ןאטעגםיוא
 .תוללק יד טרעדײלשעג יז טאה ,םערפמאק םעד טגײלעגוצ םיא טאה
 רעײפ א ז למיה ןיא רעטאפ ,ײז ףארטש ...י טאג ,ײז ףארטש —
 ־קערש א ...ו גאלפ עצראװש א ...י םעקשיק יד ןיא דנארב א :ײז ףיוא

 ....יהמקג עכעל
 !;גונעג ,אלקעט ,גונעג ~

 ...וטנערבראפ ןרעװ םע לאז ,ןליופ רעזדנוא זיא םאד ביוא ~
 ...טײל עכעלטנרא ךם א ןליופ ןיא אד ןענעז׳ם ~

 ...!;םיבלכ עקיצערק ,ןרוה ,סעװרעשטש ~
 ץישעבײא .ײצילאפ ןפור םינפא ,ןםיורד ןיא םיורא זיא אלקעט
 דאנ ,םינכש יד וצ טדער ,ןםיורד ןיא טײרש יז יװ ןעמונראפ טאה
 ײצילאפ ןײק טאה יז זא ,םיוא טזיױו .ליטש ןראװעג זיא לײװ א
 .קירוצ טמוק יז יװ טרעהעג טאה ץישעבײא לײװ ,ןענופעג טשינ
 טאה יז .ןטלאשעג ,טמורבעג ,ךיק ןיא טעפאשטעגמורא טאה יז
 ־עבײא ראםעפארפ .םעפעג א ןכארבעצ םעכ ןטליטשעגמוא ריא ןיא
 טריפשרעד רעטעפש רעדא רעירפ .סעיװ יד ןסאלשעגוצ טאה ץיש
 רעדא טעשטפעשעג רע טאה ,טיוה רענעגײא רעד ףיוא ץלא ןעמ
 ...? תונברק ערעדנא יד ןופ רעסעב ךיא ןיב סאװ טימ — .טכארטעג
 יד טלבירגעג ךיז ךיא באה ןגעװרעד ...עטכישעג זיא סאד טא

 ...ןראי עלא
 ןא טנאמרעד לאמ א טימ ךיז טאה ץישעבײא ראסעפארפ
 עקינעי יד ןעגעז םיעשר יד .םיעשר ־ טראװ שידיי ןסעגראפ־גנאל א

 ...עטבישעג יד ןבאמ םאװ
 רעטרעוױלגראפ א ןגיל ןבילבעג זיא ץישעבײא ראםעפארפ
 יד ןענופעג טאהעג עגר רענײא רעד ןיא טאה רע .גנוניוטש ןופ
 ןאטױנ סאװ לפע רעד יװ .ןראי עלא טכוזעג טאה רע סאװ עלומראפ
 ץעגײש א םאװ ןײטש רעד טאה יוזא ,םיוב ןופ ןלאפפארא ןעזעג טאה
 ץעזעג א םיא ראפ טקעדטנא ,ןפראװעג טנײה ,ןצישעבײא ,םיא טאה
 ןיא ץלא זיא׳ם .תורוד עלא ןיא ,ןטײצ עלא ןיא קיטליג זיא םאװ
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 םיוזעשאב קחצי

 ןיא .טנעמאטסעט ןטלא ןיא ןבירשאב זיא׳ס יװ יוגעג ,ראלק ןצנאג
 ןופ ןענאמ ׳ןעניושראפ עטפאהקלאש ,םיעשר אד ןענעז רוד ןדעי
 ײז יצ .ןעורנײא טשינ ןענאק םיעשר יד .טײקשלאפ ןוא טולב
 רעטנוא ךיז ןגאלש ײז יצ ,עיצולאװער א רעדא המחלמ א ןכאמ
 רעד לאמ עלא זיא קעװצ רעד — רערעדנא ןא רעדא עו^ל אזא

 .טולב ןסיגראפ ,ץיפ ןפאשראפ ,תועשר סאד ןדאלסיוא ?רענעגײא
 ־לימאה ןוא עינאדעקאמ ןופ רעדנאסקעלא טדניבראפ וױטאמ ןײא
 ־אר ,ןעטנאג ןוא ןיקצינלעימכ ,ןיאמלראש ץא ןאכ סיגנישזד ,ראק
 .טושפ ךיוא זיא עיצאטיװארג יד ? טושפ וצ .ןענינעל ןוא העיפסעב

 ...טקעדטנא טשינ גנאל יוזא יז ןעמ טאה ראפרעד עקאט
 טאה ץישעבײא װאלסידאלװ .ןלאפעגוצ טאהעג זיא טנװא רעד

 :ןאטעג גאז א ץילא ךיז וצ טאה רע .ןעלמירד ןביוהעגנא
 ...ןײז טשינ ,ןגעװטסעד ןופ ,סאד ןאק ךאפנײא יוזא —

3 

 ןצישעבײא טגײלעגוצ ,מיא ןגארקעג אלקעט טאה טכאנ ײב
 ־ארפ רעבא ,ראטקאד א ןפור טלאװעג טאה יז .סערפמאק ןשירפ א
 טאה רע .ןאט וצ טשינ סאד טנראװעג יז ז^ה ץישעבײא ראסעפ
 טכאקעגפא טאה אלקעט .םינכש יד ראפ ,ראטקאד ןראפ טמעשעג ךיז
 טאה ןפאלש ןײג האפ ךעלניױועג .ץירגרעבאה א לאמטכאנ ףיוא
 ־עגוצ ,ןגײטש עלא ןיא טקוקעגנײרא ץילא ץישעבײא ראסעפארפ
 ,רעסאװ שירפ ,ןסע ירפ רעד ןיא ןגראמ ףיוא לגײפ יד ראפ טײרג
 ־קעט ףיוא ןזאלראפ טזומעג ךיז רע טאה לאמ סאד .ןסנירג ,דמאז
 .רעטצניפ האװעג זיא׳ס ןוא פמאל םעד ןשאלעגסיוא טאה יז .ןאל
 ־רעביא ןבאה ערעדנא .גײטש ןיא ןבילבעג ןענעז ןטיקאראפ לײט
 ץישעבײא ראסעפארפ .גנאהראפ ץפ גנאטש רעד ףיוא טקיטכענעג
 רעד ףיוא .ןפאלשעגנײא דלאב טשינ זיא רע רעבא ,דימ ןעװעג זיא
 רע .ריװשעג א ןעגנאגעגפיוא טאהעג זיא גיוא ןטוג ןופ םערב
 ןיא ןרעװ טשינ לאז׳כ .עיװ רעד טימ ןגעװאב טנאקעג םיוק טאה
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 ןוויוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 רעד טימ ןריגער סאוו תוחוכ יד ןטעבעג רע טאה — דגילב ןצנאג
 .טיוט רעד רעםעב ןיוש זיא ,אי ביוא — .טלעװ

 טמולחעג םיא ךיז ןבאה׳ם ןוא ןפאלשעגנײא זיא ץישעבײא
 ,ןלאט ,גרעב ,ןטפאשדגאל ענעעזעג־טשיג־לאמ־ץיק ,רעדגעל עדמערפ
 וװ .ןעמולב עשיטאזקע טימ ןטײב ,רעמײב עקיזיר טימ רענטרעג
 יעילאטיא ןיא — .טגערפעג ךיז רע טאה — ?ץעגרע ךיא ןיב
 רעגײטשא טקורעג ךיז טאה דרע יד ? ןאטםינאגפא ןיא ? עיםרעפ ןיא
 טשינ ךיז טאה רע רעבא .ןאלפארע ןא ןיא ןגיולפעג טלאװ רע יװ
 ןיא ןעגנאהעג יװ ראג םעפע טאה רע .ןאלפארע ןײק ןיא ןענופעג
 רעבא ?דרע רעד ןופ עיצאטיװארג רעד ןופ םיורא ךיא ןיב .ללח
 ־אטארטם רעד רעביא ,םיור ןטימ ןיא ץעגרע ןיב׳כ ,אי ?יוזא יװ
 טשינ ראנ לאז׳כ .טפול ןײק אטשינ אד ךאד זיא׳ם רעבא .ערעפס
 טשינ לײװ א ןוא טקעװעגרעביא ךיז טאה רע ...טקיטשרעד ןרעװ
 ־מאק םעד טפאטעגנא טאה רע .ןעשעג זיא םיא טימ םאװ טקנעדעג
 ךיז רע טאה — ?פאק םעד טרישזאדגאב רימ טאה רעװ .םערפ
 .טנאמרעד ךיז רע טאה לאמ א טימ ? סאװראפ ןוא — .טשודיחעג
 ןיא ,ןטײצ עלא ןיא ,םיעשר ןופ טכאמעג טרעװ עטכישעג יד ,אי
 רעד ןופ עלומראפ עשינאטױג יד ןענופעג באה׳כ ...תורוד עלא
 ףיוא טיובעג עטכישעגטלעװ א ןבײרשנא ןזומ לכיא ...עיראטםיה

 ...טעפש וצ ןײז טשינ ראנ לאז׳ס ...עלומראפ רעקיזאד רעד
 רעד ןיא קיטײװ א טריפשרעד לאמ א טימ טאה ץישעבײא
 טאלג ?עקאטא ןא !ץראה םאד ,אי .ץראה סאד זיא׳ם .טײז רעקניל
 .קיטיױו םענעגײא םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןגעלעג זיא רע ? ףמארק א
 רעבא ,םיראטקעפ אניגנא רעד ןגעק ןליפ עלעיצעפם טאהעג טאה רע
 ־עטס .טעניבאק ןיא דאלפוש א ןיא ןענופעג ךיז טאה לטכאש םאד
 טימ טגראזאב טאהעג םיא טאה ,יז לאז ןעור ,ביױו סאד ,אינאפ
 טכעלש ןליפרעד ךיז לאז רע ביוא ,טםניד רעד וצ ןעגנילק וצ לקעלג א
 טרעגעצעג ךיז טאה ץישעבײא ראסעפארפ רעבא .טכאג רעד ןיא
 חניצנא טלאװעג טשינ וליפא טאה רע .טימרעד ךיז ןצונאב וצ
 .טכיל ןוא שיור ןופ ךיז ןקערשרעד ךעלעגײפ יד .פמאלײטש םעד
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 סיװיעשאב קחצי

 רעקיטכענ רעד ןופ ןוא טעברא גאט ןצנאג א ךאנ דימ זיא אלקעט
 יװ טקנערקעג רעמ ריא טאה ,םיא ףיוא לאפנא רעד .גנובעלרעביא
 ןײק זףאלש העש ראפ יד יװ רעמ יז טאה סאװ .ןצישעבײא ,םיא
 טאה ,ץישעבײא ,רע .דנײרפ ץיק ,םיבורק ןײק ,רעדניק ןײק ,ןאמ
 םאװ רעבא .ןגעמראפ ןײז האװצ רעד ןיא ןבירשעגפא טאהעג ריא
 יד ןוא ...ןטפירקסונאמ יד ןוא ,ונ יםעכעבעב ענײז טרעװ ןענעז

 ...עלומראפ
 ןיא שינעכעטש סאד זא ,ןצישעבײא ןזיװעגסיוא טאה לײװ א

 רעקיטלאװעג א ןאטעג םיא טאה לאמ א טימ .רעדלימ טרעוו טםורב
 ־םיוא טאה רע .ןפיר יד ןיא ,םערא ןיא ,לסקא ןיא ,ץראה ןיא ךאטש
 .ןלאפעגפארא קירוצ זיא יז רעבא ,לקעלג םוצ טנאה יד טקערטשעג

 זיא קיטײװ אזא זא ,טלעטשעגראפ טשינ ךיז לאמ ןײק טאה רע
 .טםיופ א ןיא ץראה ןײז טםערפעגפיונוצ יװ טאה ץימע .טלאמעג
 רעטצעל א .טכײרפעג טאה רע תא ןקיטש ןעמונעג םיא טאה׳ם
 יד טימ ןײז טעװ סאװ !חומ ןכרוד ןפאלעגכרוד םיא זיא ןױער

 ...? ןביוט
 םוצ ןרעװ ראװעג ץירא זיא אלקעט ןעװ ,ירפ ץנאג םנגראמ וצ

 זיא׳ם ,טלאטשעג עטרעדגעראפ א טקילברעד יז טאה ,ראסעפארפ
 ,םייל יװ לעג ,עפופ טראם א ראנ ,ראסעפארפ רעד ןעװעג טשינ
 רענעגיובעצ א ,ליומ ןםירעגפיוא קידײל א טימ ,ןײב יװ ףײטש
 ז^ד ,טשטעװקעגוצ גיוא ץיא ,ףיורא ןסירראפ לדרעב םאד ,זאנ
 .לכײמש ןשיטלעװ־רעד־טשינ א ןיא יװ ןוא ןפא־בלאה ערעדגא
 ־יא ןעגנאהעג קיטכעממוא טאה סקאװ ןופ יװ רעגניפ טימ טנאה א

 .ןשיק ןרעב
 ןענעז םיגכש יד .לוק ןעמונאב א טימ ןגירשעצ ךיז טאה אלקעט
 טאה׳ס .ףליה רעכיג רעד ךאנ טרינאפעלעט טאה ץימע .ןפאלעגנא
 ־קאד רעד רעבא ,לשטעק םעד ןופ ענעריס יד טרעהרעד דלאב ךיז
 םוצ קוק ןײא ןאטעג טאה ,ןעמוקעגנא זיא סאװ ,ראטינאם רעדא ,ראט

 !םערא ןטימ ןאטעג עכאפ א ןוא טעב
 .ןפלעה טשינ ןיוש ןענאק רימ —
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 ־עג אלקעט טאה — !טעגרהרעד ,טעגרהרעד םיא ןבאה ײז —
 !םיחצור יד ףיוא הריגפ א ...ןפראװעג םיא רענײטש — .טרעמאי
 רעד ןיא ײז לאז ןפראװ ...!ערעילאכ עטםיװ א !ךארב עצראװש א

 ...וםיעשר ...זםיעשר ...!הפכנ
 י ײז רעד זיא רעװ —

 -אלװײט ,סענאגילוכ ,סעזובאל עשיליופ ענעגײא ערעזדנוא —
 ...רעדרעמ ,מינ

 1 אה ,דיי א —

 ...דיי א ,אי —
 ...ונ —

 םײב ןזיװעגםיוא טאה ץישעבײא ראסעפארפ ןםעגראפ יװ יוזא
 .טיוט ןכאנ דיז טקעלפטנא ענײז טײקטמיראב יד טאה יוזא ,ןבעל
 ןופ ,טעטיסרעוױנוא ןופ סעיצאגעלעד ןעמוק ןעמונעג ןבאה׳ם
 ײלרעלא ןופ ,טפאשלעזעג רעשיראטםיה רעד ןופ ,״אצינכעשװ״ רעד
 ־לוקאפ עשיראטםיה יד .ןזײרק ,ןפורג ,סעיצאזינאגרא עשיטאירטאפ
 לאז׳מ טרימןפעלעט ןבאה ענלױו ,גרעבמעל ,עקארק ןיא ןטעט

 .שינעבערגאב רעד טימ ןטראװפא

 ןבאה טכיל .ןצנארק טימ לופ ןראװעג זיא רעמיצפאלש םאד
 ןטלאהעג ןבאה ןטנעדוטס ,רעלעטשטפירש ,ןראםעפארפ .טנערבעג
 ,דיי א ןבילבעג זיא ראםעפארפ רעד תמחמ .ןטיוט םעד רעביא ךאװ
 רעטכעװ־םיתמ יױוצ טקישעגנײרא תמא לש דםח הרבח יד טאה
 ןגיולפעגמורא ןענעז לגײפ ענעקארשרעד יד .םיליהת ןגאז ןלאז ײז
 ןיא ןעגנעהנא טוװרפעג ךיז ,קנארש־רעכיב וצ קנארש־רעכיב ןופ
 ןיא ןבײרטנײרא טלאװעג ײז טאה אלקעט ,ןםמיזעג ,ןטסײל ,ןפמאל
 ןיוש ןענעז עכעלטע .ריא ןופ ןפאלטנא ןענעז ײז רעבא ,ןגײטש יד
 טאה ײגופאפ א .רעטצנעפ ןוא תיט ענעפא יד ךרוד םיורא טאהעג
 עקיבלעז־םאד־תא־ןײא ליק קיצלירג א טימ ןגירשעג טײצ עצנאג יד
 טשינ טאה ןאפעלעט דעד .שינעראװ ןוא מראילא טימ לופ ,טראװ
 טגנאלראפ ןבאה הליהק רעד ןופ עטמאאב יד .ןעגנילק טרעהעגפיוא
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 רענעזעװעג א םצישעבײא ,רעציפא ןא ןוא עקרק א ראפ טלעג
 ...םארגאפ א טימ טארדעג ײז טאה ,טנעדוטם

 ןשייוג םעד ןיא ןראפעגגײרא לאמ ןטשרע םוצ זיא םנגראמ וצ
 עצראװש ןיא טליהעגני^ דרעפ יד ,ןגאװ־היװל רעשידיי א לםעג

 .ןגיוא יד ראפ ןטינשםיוא טימ זיולב ,רעכיט
 היװל יד ןוא הטימ יד ןגארטעגםיורא ןבאה םיאשונ יד ןעװ
 ןוא םעקמאט וצ געװ ןפיוא ,פארא־גראב ןראפ טזאלעג ךיז טאה
 ןיא ליפ יוזא ,ןביוט ןומה א ןגיולפעגנא לאמ א טימ זיא ,״םוקמ״

 יװ ןײש יד טלקנוטראפ ,למיה םעד טלעטשראפ ןבאה ײז זא ,לאצ
 םעפע ןבילבעג ,היװל רעד ןגיולפעגכאנ ןענעז ײז .המח־יוקיל א ןיא

 .תופקה טכאמעג ,טפול רעד ןיא ןעגנעה יװ

 ־פיוא ןבאה ןצנארק יד ןוא םעטנעל יד טימ םעיצאגעלעד יד
 יד ,םעטנכש ןוא םינכש יד .גגורעדנװוראפ טימ ןקילב יד ןביוהעג
 ןטצעל םעד ראםעפארפ םעד ןלײטוצוצ םיורא ןענעז םאװ ןדילאװגיא
 םגעמעלא ראפ ןעשעג טאהעג זיא םנ א .טמלצעג ךיז ןבאה ,דובכ
 ןעמונעגרעפא טאה אלקעט .לביב רעד ןופ ןטײצ יד ןיא יװ ,ןגיוא
 ־עג ןשילאהעג א טזאלעגםיורא ,לאש רעצראװש רעד ןופ םמערא יד

 ...ו םוזעי ?יירש

 םיורא זיא ןגאװ רעד זיב ןגיולפעגכאנ ןענעז ןביוט ןעראש יד
 ־עגפא ערעײז לגילפ יד ןבאה ןוז רעד ןיא .ענראװארבירעד ףיוא
 ־רעפנײשאב טאה׳מ .ײלב יװ ץראװש אד ,טולב יװ טיור אד ןגאלש
 טשינ ,םיוראפ ןעילפ וצ טשינ תירװענאמ ןביוט יד יװ ןעזעג ךעל
 ־אקא יד זא ,טניװ א טכאמעג ןבאה ײז .קילעטשרעטגיה ןבײלב וצ
 ליױו א ףיוא ןענעז ןביוט יד .טלקאשעג ךיז ןבאה רעגעפ עשימעד

 עלא ,ןביו,דעגפיוא ,טזאלעגפארא ךיז ,ןעמוקעגקירוצ ,תנװושראפ
 רעד טימ ןטלאהוצטימ :ליצ ץיא ץפ טשרעהאב ,םטיר ןײא ןיא

 .ןטגוא עיםעצארפ
 ןוא עקםנאמרופ קע םוצ ןעמוקעגוצ זיא הלגע יד ןעװ טשרע
 ןוא לבריװעג ןטצעל ןיא ןאטעג דנאנאב עלא ןבאה טאטשנעיראמ
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 הנחמ עטלגילפאב א — קירוצ ףיוא ןאטעג חןל א דיז טעפמיא טימ
 .ור רעקיבײא רעד וצ רעטעטליוװ רעײז טײלגאב טאה םאװ

 .רעבירט־קיטסבראה א ןעגנאגעגפיוא גאט רעד זיא סנגראמ וצ
 ןופ ךיור רעד .קיטםאר ןוא קירעדינ טרעיוהעג טאה למיה רעד
 ןיד א .סעקװעכאד יד וצ טרעדינעגפארא קירוצ טאה םנעמיוק יד

 .ןעלדאנ יװ קיכעטש ׳ןלאפעג זיא לדנגער
 סראסעפארפ ןפיוא טרימשעגנא טאהעג ץימע טאה טכאנ רעד ןיא
 רעבא ׳זײפש עבראט א טימ םיורא זיא אלקעט .עקיטסאװס א ריט

 דעלדנרעק יד טקיפעג ,ןסע ןעמוקעג ןענעז ןביוט עכעלטע זיולב
 ,ץכעלײװרעטניה ףיוא טקוקעגמוא ךיז דשח טימ ,שינעלקנעװק טימ
 לסעג םעד ןיא ...םרח ןשיביוט א םעפע ןכארבעג ןטלאװ ײז יװ
 רעבראה רעד טימ ןוא ץכעליופ ,הפרש טימ ןאטעג קעמש א טאה

 ...ןברוח־ברע ןופ שינרעטיב
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 הדיחי ןוא דיחי

 .לבױ ןײז וצ רעװעקצוס .א טעמדױועג

 .א

 ןרעדינוצפארא עטײרבעגנא תומשנ ןטראװ׳ס וװ לכיה א ןיא
 המשנ א טרעיוהעג טאה ,דרע ־ םע ןפור ערעדנא יװ רעדא ׳לואש ןיא
 םעד ןיא טקידגיזעג טאהעג טאה הדיחי .הדיחי .ןימ ןשרעבײװ ןופ
 ןםעגראפ תומשנ .דובכה אםכ ןופ ןעמוקעגפארא זיא יז ןיהװו םלוע
 םוטעמוא טקיטלעװעג ,החכיש ןופ ךאלמ רעד ׳הרופ .שרוש םעד
 ־עג טאה הדיחי .םינפ רתםה ׳םוצמיצ זיא הרופ .ףום־ןיא ןרעסיוא
 םיקסע טאה יז זא עטכאלמ עדעי ןעװעג דשוח ,ןלאדנאקס טכאמ
 ןיא טנקײלעג וליפא ,טאג טרעטםעלעג ,דיחי ,ןטבילעג ריא טימ
 תומשנ יד זא ,הגשה רעקיזײרג ריא טיול ןעמוקעגםיוא זיא׳ס .םיא
 ,ןײלא ויז ןופ ףיוא ןעמוק ראנ ,תילכת א טימ ןפאשאב טשינ ןרעװ

 םיטפוש יד .ןײד־תילו ןיד־תיל זיא׳ס ןוא ,קעװצ א ןוא ןעניז א ןא
 ,תוכז ףכל ח זענעז ןוא ןראצ םעד ןרעגנעלראפ תומוקמ ענעי ןיא

 טפשימראפ ןהדיחי טאה׳מ ןוא טפשימ א וצ ןעמוקעג זיא׳ס רעבא
 ,דרע לטענאלפ םעד וצ ןעקניזוצפארא !טםײה סאד ,טיוט םוצ

 וליפא ןוא הלעמ־לש־ןיד־תיב םוצ טרילעפא טאה ץילמ סהדיחי
 ־ראפ יוזא טאהעג ךיז טאה הדיחי יד רעבא ,םינפה־רש ט״טמ וצ
 ןהדיחי טאה׳מ .ןעמערישאב טנאקעג טשינ יז טאה רענײק זא ,טקעלפ
 ןריושעגפא ,לגילפ יד טקאהעגפא ריא טאה׳מ ,ןדיחי ןופ טדײשעגפא
 םיכירכת יד ,שובלמ גנאל א ןאטעגנא ריא טאה׳מ װא ראה יד
 טחיפשעג טשינ רעמ יז טאה׳מ .טדנעלראפ ןרעװ סאװ ענעי ןופ
 טימ ,הרותה תודוס טימ ,תוחיר־ןדע־ןג טימ ,קיזומ רעשילמיה טימ
 ןדאבעג טשינ רעמ ךיז טאה יז .הניכש רעד ןופ טײקרעטיול רעד
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 סנטײצײב ןיוש טאה לרעמעק־הסיפת ןיא .םאזלאב ןופ ןלאװק ןיא
 טאה ץלא ןופ רעגרע .ןותחתה־םלוע ןופ שינרעטצניפ יד טשרעהעג
 טשינ רעמ ךיז טאה הדיחי .ןדיחי דאנ טפאשקנעב יד טרעטאמעג
 ןסירעגרעביא טאה׳מ .שיטאפעלעט םיא טימ ןדניבראפ טנאקעג
 ־גנױ יד ןעמונעגוצ ריא טאה׳מ ׳עיצאקינומאק עשיטנאיאװראלק ריא
 ןהדיחי זיא׳ם .טנידאב יז ןבאה סאװ סנילעזעגנױ ןוא ןלעזעג

 .טיוט ןראפ טכראפ יד ץוחא ןבילבראפ טשינראג

 װו םלוע םעד ןיא טסאג רעטפא ןא זיא טיוט רעד ,תמא סאװ
 תומשנ טימ בור׳ס ןפארטעג טאה׳ס רעבא .ןטלאהעגפיוא ךיז טאה יז
 טעשעג׳ם םאװ יונעג .טפאשביל ןא ,עטקיליױוגנאלראפ ,עקירעדינ
 טשינ ךיוא טאה יז .טםװועג טשינ הדיחי טאה המשנ רעטיוט א טימ
 יוזא ךיז יז טאה ,ןעגנאגעגםיוא זיא המשנ א ןעװ .ןםיװ טלאװעג
 תױח קנופ א זא גנונײמ א ןעװעג זיא׳ם םגה ,ןשאלעגםיוא יװ טוג

 ןסקאװאב זיא ןוא ןליופ ןביוהעגנא ךײלג טאה יז .ריא ןיא טבײלב
 רבק א ןיא טגײלעגנײרא יז טאה רעבערגאב א .םײלש טימ ןראװעג
 ,טיזאראפ א ,םוגנופ א ןראװעג יז זיא טראד ,טבארט (טםײה סאװ

 טאה רעטעפש .דניק :ןעמאנ ןכעלמײהמוא םעד ןגארטעג טאה סאװ
 טיול ,טעברא ׳סקװו ,טרובעג זםונהיג ןופ קיפ יד ןביוהעגנא ךיז
 יד טשינ טײװ טיוט רעד זיא ׳ןבירשעג ןבאה םירפס־רםומ יד יװ
 םוא דיז טרעק ןוא םיוא ךיז טרעטײל המשנ יד .עידאטס עטצעל
 ןבאה ןענאװ ןופ רעבא .רעכעה ךאנ טגײטש יז .שרוש םוצ קירוצ
 דיז טאה הדיחי טײװ יװ ףיוא זטפעשעג םאד םירפם־רםומ יד
 ־וקעגקירוצ טשינ טציא זיב דרע רעד ןופ דענייק זיא טריטנעירא
 טליופ המשנ א זא ןטלאהעג טאה הדיחי עטרעלקעגפיוא יד .ןעמ
 ־צניפ א ןיא ןעגנאגעצ ,טשינראג ךאנרעד טרעװ ןוא טײצ לקיטש א

 .רעקמוא ןײק ריא ןופ אטשינ זיא׳ס םאװ שינרעט

 דיז טאה טונימ עדעי .ןיהא קעווא טזומעג הדיחי טאה טציא
 רעקידרעײפ רעד טימ ,תװמה ךאלמ רעד ״דמוד ןזיױואב טנאקעג

 .ןגיוא טנזיוט יד טימ ןוא דרעװש
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 ןענעז ךאנרעד .ןכאוו ׳טכענ ׳געט טנײװעג הדיחי טאה רעירפ
 ןדיחי ןגעװ ןשינעטכארט יד .טנקירטעגסיוא ןראוועג ןרערט יד
 .ףאלש ןיא טשינ ,ךאװ רעד ףיוא טשינ טרעהעגפיוא טשינ ןבאה
 דאנ רע טעװ קיבײא זא ןעמונאב ליוװ טאה הדיחי ?רע זיא װו
 ,ןעיורפגנױ ענײש טימ לופ ןענעז תולכיה יד .ןרעיורט טשינ ריא
 ריא טימ עדעי ,שדוקה־תױח ,םילארא ,םיבורכ ,םעטפרש ,םעטכאלמ
 אזא ןאק גנאל יװ .טײקשירעריפראפ ריא טימ ,טסול ריא טימ ,ןח
 ־ײלגמוא ןא ,הדיחי ,יז יװ זיא דיחי ? ןעגנאלראפ יד ןעמיוצ דיחי
 ןראװעג טשינ זיא טםײג רעד זא טנדעלעג יז רע טאה םאד .רעקיב
 סאװ סעצארפ ןכעלריטאנ א ןיא טלקיװטנא ךיז טאה ראנ ,ןפא?שאב
 ןעײרפ ןײק טנעקרענא טשינ טאה דיחי .עיצולאװע ןפורעג טאה רע
 טגיל רע ? ןטלאהפא םיא ןאק םאװ .תוריבע ןוא תװצימ ןײק ,ןליװ
 ןוא הבקנ רעטלגילפאב א סעפע ןופ םיוש רעד ןיא יאדװא ןיוש
 טמיראב רעירפ ךיז טאה רע יװ ,ןהדיחי ,ריא ןגעװ טלײצרעד רע

 .ערעדנא ןגעװ ריא ראפ
 ־עק םעד ןיא ?ןאט יז ןאק םאװ ?ןאט יז לאז םאװ רעבא ,ונ
 עלא טפאטשראפ ןענעז ןענופעג טציא ךיז טאה יז סאװ לרעמ
 ןײק ,דאנעג םוש ןײק טרעדינעגפארא טשינ אד טאה׳ם .תורוניצ
 ־תדימ רעד טשרעהעג אד טאה׳ס .טײקנײש םוש ץיק ,עפש םוש

 ,דרע רעד וצ פארא ־געװ ןײא טריפעג טאה ןענאד ןופ .ןידה
 ןגארט םאװ םידחפ יד וצ ןוא ,שינרעטצניפ ,טלעק ,תױ^משג וצ
 ךאנ ןוא םעטא ,ןװרענ ,ךראמ ,טולב ,שײלפ ,ףוג ןעמאנ טעד
 ןופרעד ןטבארט ןזיולב םעד ןופ םאװ ,ןטײקידרעװמוא עניוזא
 טגאזעגוצ ןבאה עמורפ יד ,ראװצ .טרעוױלגראפ המשנ יד טרעװ

 קיבײא טשינ טבײלב ,טנרעלעג ײז ןבאה ,המשנ יד ,םיתמה־תיחת
 עשידרע יד רעביא טמוק יז יװ םעד ךאנ .דרע רעד ףיוא ןטכאמש
 רעבא .ןעמוקעג זיא יז ןענאװ ןופ ףיוא קירוצ יז טײג ,ףארטש
 ־רעבא לטײא ראפ ןטלאהעג םאד טאה ,עטנרעלעגליוװ יד ״דדיחי

 ןראװעג זיא יז יװ םעד ךאנ ןרעקמוא ךיז המשנ א ןאק יװ .ןביולג
 םיתמה־תיחת ?בײל טפור׳מ םאװ ץכעליופ םעד ןיא טלדנאװראפ
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 ׳ןטלאהעגםיוא טשינ ךעלטפאשנסיװ ,שטנװו א יװ רעמ טשינ זיא
 ־ײא ןטימ ...עקידעקערש ,עװיטימירפ תומשנ ראפ טםײרט עטםופ א
 ,פארא טשינ דרע םלוע־תיב םעד וצ רענײק דאנ זיא ןליװ םענעג

 .רעדרעמטםבלעז ענעגושמ־בלאה ראפ א ץוחא

 .ב

 ןוא לקניװ א ןיא ןגעלעג זיא הדיחי ןעװ טכאנ א רענײא ןיא
 ריא טאה רע םאװ םנגינעגראפ יד װא חיחי ןגעװ טלבירגעג ךיז
 רע םאװ תודום יד ,טײקכעלטרעצ יד ,ןשיגעשוק יד — ןאטעגנא
 סאװ ןעײרעליפש ײלרעלא יד ,רעיוא ןיא טמיורעגנײא ריא טאה
 ,תװמה־ךאלמ רעד ןזיװאב ךיז טאה — טנרעלעגםיוא יז טאה רע
 ־רעײפ א טימ ןטרעדלישעג םיא ןבאה םירפם־רסומ יד ױו יונעג
 !ןהדיחי וצ ןאטעג גאז א טאה רע .ןגיוא טימ לופ ןוא דרעװש רעקיד

 .ןעמוקעג זיא טײצ ןײד ,רעטםעװש —
 ישינעטעבפא םוש ץיק אטשינ זיא —

 רעד טאה — ץנאג םיורא טשינ רענײק דאנ זיא ןענאד ןופ —
 .טרעפטנעעג תװמה־ךאלמ

 ,עקינײד סאד וט ,ונ —
 .טציא וליפא טפלעה הבושת .הדיחי ״דדװתמ ךיז ײז —

 רעד וצ פארא קניז ךיא ביוא ןפלעה רימ סע ןאק םאװ —
 םעפע רעיודאב׳כ ביוא .הטרח ןײק טשינראג ףיוא באה׳כ ,ןײנ ? דרע
 טדערעג הדיחי טאה — טקידניזעג רעמ טשינ באה׳כ םאװ םע זיא

 .עקינעפשרעדיװ א
 רעבא .רימ ףיוא טםנראצ וד זא םײװ׳ב ,ענײמ רעטסעװש —

 תװמה־ךאלמ ץיק ראפ ץילא ךיז באה׳כ ? דלוש ןײמ סאד זיא סאװ
 דיא באה טראד ןוא םלוע ןכיוה א ןופ םאטש ךיא .טכאמעג טשינ
 רעהא טקישעגפארא ךימ טאה׳מ ןוא ,אד וד יװ ךײלג טקידניזעג
 ־מוא ריד יװ ןטכעש וצ ביל יוזא רימ זיא׳ס .תװמה־ךאלמ א ןרעװ
 ןסיװ ײז .הכאלמ ןײמ ןופ טנרעלעג ךיא כאה םעפע רעבא .ןעמוקוצ
 .סיוא ריד טםלאמ וד יװ קיליורג ױזא טשינ זיא טיוט רעד זא
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 טכארט רעד ןיא ץירא סאד ןוא דרע רעד וצ ןלאפפארא םאד ,ראװצ
 ןענעז טראד טזיוה׳מ םאװ םישדח ןײג יד רעבא .טכײל טשינ זיא
 .ןעקנעדעג טשינראג ,ןםעגראפ ץלא טסעװ .רעטיב יוזא טשינראג
 ןטיױוצ םעד ןבײהנא םאד ןוא טכארט רעד ןופ ןעמוקםיורא םאד
 ױג א זיא טײהדניק יד רעבא ,ךעלרעװש זיא טיוט ןופ רעטםעמעם
 טסניפעג וד .קיביגכאנ ןוא שירפ זיא רעפרעק רעד .דאירעפ רעט
 טםנײװעג וד .טיוט ןופ הרות טםנרעל וד .ןטײקכאװש ענײז עלא
 יוזא םיא וצ טםרעװ וד .ןטײקלטײא ענײז ןוא ףוג םוצ וצ ךיז
 טיוט זא וטסנײמ לײװ א ךאנ .רעײט ריד טרעװ רע זא ׳חנובעגוצ
 ראפ ןקערש ןא ךיד טםבײה וד ^ וצרעד טײגרעד׳ם .ןבעל זיא

 ...ןרעהפיוא טעװ טיוט רעד ןעװ גאט םעד
 .ןםירעגרעביא םיא טאה הדיחי

 ענײד ןרעה טשינ ליװ ךיא ראנ ׳טזומ וד ביוא ךימ עגרה —
 .רעטרעװטסײרט עשיניצ

 ראפ א יװ רעמ טשינ טרעיוד טיוט רעד .תמא םעד גאז׳כ —
 טרעדנוה טיוט ןבײלב םיעשר עטםגרע יד זיולב .ראי קילדנעצ
 ׳ןבעל ײנ א וצ גגוטיירגוצ א יװ רעמ טשיג זיא טיוט רעד .ראי

 .בײהנא ןשירפ א

 ותוצילמ עקיזאד יד וצ קע ןא ךאמ ךיד טעב׳כ —
 טראד הריחב ןאראפ זיא׳ם * סעפע ךאנ ןסיװ טסלאז ליװ׳כ —

 .ךיוא
 טשינ ןםאפ ןטײקשיראנ עניוזא ,תמאב זהריחב רעםאװ —

 .טראס ץיד ןופ ןיושראפ א ראפ וליפא
 ןיא ׳טיוט ןופ ןליורג יד ןיא .הריחב אד טראד זיא׳ס —
 ־פא ,ןםעימןרפ ,ןצעזעג ןאראפ ןענעז לואש ןופ שינעפיט עמאם
 קירוצ ןעמ טמוק יוזא ,טײהרעטיוט ךיז טריפ׳מ יװ טיול .ןביולק
 ־יבאהער רעד ראפ טאטשראװ א זיא טיוט רעד .ןבעל םעײנ םוצ
 וצ ךיז ףיוא טרעה ,סאד טײטשראפ׳ם רעװ .תומשנ ןופ עיצאטיל

 .םיא ראפ ןקערש
 .ךימ קידנעראפ ,ךיד טעב׳כ —
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 ןוא ןבעל וצ טוגימ ראפ א ךאנ טסאה .טשינ ךימ לייא —
 ןםיװ ײז .קיטײנ ריד ןענעז םאװ םעיצקורטםניא יד ןבעג ריד זומ׳כ
 יד .תוריבע ןוא תװצימ ןאראפ ךיוא ןענעז דרע רעד ףיוא זא

 .ןכאמ קידעבעל קירוצ ןצעמע זיא הריבע עטםערג
 .טכאלעצ ךיז הדיחי טאה שינעגנערדאב רעצגאג ריא ןיא

 ? ןרעדנא םעד ןכאמ קידעבעל רעטיוט ןײא ןאק יװ —
 ןופ זא ,ףאטש אזא ןופ זיא רעפרעק רעד .טכײל זיא׳ם —
 ־מוא זיא םיתמה־תיחת זא ךיז טכוד ריד .ךיז רע טלאפעצ ריר א
 יװ זיא טיוט רעד .ךאז עטםטכײל יד םע זיא ןתמא ןיא .ךעלג^זמ
 ראט׳מ רעבא .רע טילפעצ לטניװ ןטםדנימ םעד ןופ .םבעװניפש
 .ץילא ךיז טשינ וליפא ןוא םעגעי טשינ ןכאמ קידעבעל טשינ
 עײנ טגנערב סאד לײװ טיוט םעד ןצריקראפ טשינ ךיז ראט׳מ
 ־עבעל םענעי טשינ ןעמ ראט זיולב טשינ .ןטיוט עײנ מא ןפארטש
 ןדער ׳םישעמ ןײק ןאט טשינ ראט׳מ ראנ ,לאמ א טימ ןכאמ קיד
 רעד וצ זײװכעלםיב ןריפ םאװ ןעקנאדעג ןטכארט ןוא רעטרעװ
 יוזא ,ןבעל סאד ןטיה אד זומ׳מ יװ ךײלג ,טיוט ןופ עודנעלראפ

 .טיוט םעד ןטיה טראד ןעמ ףראד
 .תװמה־ךאלמ א ןופ ןשינעטכארטסיוא י םעיזאטנאפ ן סנגיל —
 טיובעג זיא יז ןוא הרות א ןאראפ טראד זיא׳ם .תמא זיא׳ם —
 ןײד יװ רעײט יוזא ןײז ריד ףראד טיוט סמענעי :ללכ ןײא ףיוא
 ןעמוק ץונ וצ ריד ןלעװ ײז .רעטרעװ עקיזאד יד קנעדעג .רענעגײא

 .טיוט מפ לאט ןיא
 ?םירקש עקיזאד יד ןרעה טשינ רעמ ןאק׳כ —

 .ןרעיוא יד טפאטשראפ טאה הדיחי ןוא
 ...רעטםעװש םוק —

 ,ג
 ןיא ןםעגראפ טאהעג ןהדיחי ןיוש טאה׳מ .רעבירא ןענעז ןראי
 טראד ןבילבעג ךאנ זיא׳ם רעבא .טבעלעג טאה יז װו םלוע םעד
 .רעטכאט רעד ךאנ טכילטײצראי חנוצעג טאה יז מא רעטומ א
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 ־יוט א — רעטומ ערעדנא ןא טאהעג הדיחי טאה דרע רעד ףיוא אד
 ־םעװש עטיוט ׳רעדירב עטיוט ׳רעטאפ ןטיוט א דייא יװ ׳רעטומ עט
 װא תושבי־תומצע ראפ לושלטימ ןיא טרידוטש טאהעג טאה יז •רעט
 ראגיר ןעמאנ ןקידנעגנילקליוװ טימ לושכיוה א ןיא ןםרוק ןעמונעג
 רעד ׳טאטש־םיתמ רעםיורג א ןיא ןענופעג ךיז טאה יז .םיטראמ
 עקידמלוע־תיב ײלרעלא ראפ עטיוט יד וצ טײרג׳מ װו ׳דיראי

 .םעיצקנופ
 דרע רעד ףיוא ץכעליופ םאד ןעװ גנילירפ ןיא ןעװעג זיא׳ם
 ־עג יד ׳םירבק יד ןופ .טײקיצערק רעצנאג רעד ןיא דיז טילבעצ

 .קנאטשעג א ןעגנאגעגפיוא זיא ןרעםאװ־הרהט יד ׳רעמײבקנעד
 ןענעז ׳טבעלעג ךאנ ײז ןבאה רעטניװ ןיא םאװ תושפנ ןםאילימ
 ןראװעג ׳םיפוג ןאטעגנא ׳תװמלצ ןופ ןקראמעג יד ןיא םיורא טציא
 םאמ ןײז טיול רעדעי ׳םערעװ ׳ןעגנילרעטעמש ׳ןעמולב ׳ןגילפ
 ןוא תוחיר ׳תולוק יד טזאלעגםיורא ןבאה ײז .ףארטש ןוא דניז ןופ
 רעבא .הםיםג ןופ ןשינעלגנאר יד רעביא ןביג םאװ ןשינעכראש
 םילבה־לבה יד ןיא ןםקאװעגנײרא טאהעג ןיוש זיא הדיחי תמחמ
 זיא יז .ןבעל םירגפ עלא יד זא ןעמוקעגראפ ריא זיא ׳טיוט ןופ
 — הנבל רעד ףיוא טקוקעג ןוא קראפ א ןיא קנאב א ףיוא ןםעזעג
 סאד עלעפאק א טכײלאב םאװ ןבראש־ןטיוט א ןיא דימת־רנ א
 ׳דדיחי טאה ׳ןימ ןשירעבײװ מפ סננימ־רב עלא יװ .תוכשח עשידרע
 ראפ טכארט יד ןעקנעש וצ ׳טיוט םעד ןקיבײאראפ וצ טצכעלעג
 ןופ תמ א ןעמ ףראד וצרעד רעבא .ענעבראטשעג עײנ ץפ רבק א
 האניש יד קיטײנ זיא םיא טימ ךיז ןטפעהאב וצ .ןימ ןשליבסנאמ

 .עביל !ןושל־רוהנ־יגם ףיוא ןפור עטיוט יד םאװ

 יד וצ טקוקעג ןוא קגאב רעד ףיוא ןםעזעג זיא הדיחי יװ יוזא
 טאה ׳פאקנטיוט ןקידהנבל װפ דאלזאנ םעד וצ ןוא רעכעלנגיוא
 עםײװ ןיא תמ א קנאב קע ןרעדנא םעד ףיוא טצעזעגוצ דיז
 טפעטשעגפיונוצ ךיש ןיא ןוא יורטש װפ ביוה א ןיא ׳םיכירכת
 טצאלגעג םיתמ יױוצ יד ןבאה ליױו א .בלאק א ןופ לעפ רעד ןופ
 טכוד׳ם םאװ ןגיוא װפ שינעקוק א — טײקלקנוט רעד ןיא דיז ףיוא

201 



 םיװעשאב קחצי

 .דנילב קאטש ײז ןענעז ןתמא רעד ןיא תעב ןעעז ײז זא ,ײז ךיז
 :טגערפעג תמ רעשליבסגאמ רעד טאה ךאגרעד

 ך זיא׳ם טעפש יװ רשפא טסיױו ריא ׳ןילײרפ ,לחומ רימ טײז —
 ץיז ןיא ףיט ליױו ,טײצ יד רדסכ ןעמ טסעמ םלוע־תיב ןפיוא
 ןוא רעבירא רעכיג סאװ ןלאז ראי ראפ יד תמ רעדעי טפאה ןזעװ
 ײז .ןופרעד טשינ ןסיױו ײז רעבא .ףארטש יד ןעמוקפא לאז רע
 ײז זיא ײבראפ טײג סאװ טונימ עדעי זא ,טרעקראפ ראפ טמוק

 .דאש א
 .ןאטעג רעטיצ א טאה הדיחי
 !:עדגוקעס א ? טעפש יװ —

 אזא טנעמורטסגיא ןא קנעלעגטנאה ןרעביא ןגארטעג טן^ד יז
 רעבא ,םיקלה ײלרעלא ןיא רעדנאנופ יז טלײט ןוא טײצ טסעמ סאװ
 עלעקנוט אזא ץיש יד װא ענײלק עניוזא ןעװעג ןענעז חעפיצ יד
 םעד ןוא רעפיצ ןײא ןשיװצ ןדײשרעטנוא טנאקעג טשיג טאה יז זא
 ,טײצ עקיטכיר יד ןגאז וצ םיא ךיז טרעטאמ יז זא ןעזרעד .ןרעדנא
 ןוא ריא וצ טקורעגוצ שירעגילק ךיז תמ רעשליבסנאמ רעד טאה

 :ןגאלשעגראפ
 .היאר עטוג א באה ךיא ? קוק א ןאט ךיא געמ —

 .טליװ ריא ביוא —
 .קיטכירפיוא טשינ ךאז םוש ןײק ןעמ טוט םלוע־תיב ןפיוא
 טשינ .לדײרד א ןוא דײרסיוא ןא ןבאה ץלא ףיוא ןעמ זומ טראד
 רעשליבסנאמ רעד .רקשה םלוע רעד :דרע יד ןעמ טפור טסיזמוא
 םינפ סאד ןגיובעגוצ ןוא טנאה סהדיחי ןעמונעגנא טאה ןנמ־רב
 ־סנאמ א יװ לאמ עטשרע סאד ןעװעג טשינ זיא׳ס .טאלברעפיצ םוצ
 ןיא ןעװעג זיא סעפע רעבא ,טנאה ריא טרירעגנא טאה ןיוזערעפ
 ןפורעגסיורא טאה סאװ רטפינ ןקיזאד םעד ןופ ריראבטנאה םעד
 ךיז מא גנאל טפאגעג טאה רע .רעדילג עריא ןיא שיגרעטיצ א

 :ןפורעגנא ךיז רע טאה ףוס םוצ .ןסילשטנא טנאקעג טשיג
 .ןעצ ךאנ טונימ ןעצ זיא׳ס ךיז טכוד —

 .קנאד א ,ונ ? ןיוש טעפש יוזא —
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 .דיחי זיא ןעמאנ ןײמ ? ןלעטשראפ ךיז ךיא געמ —
 י הדיחי סײה ךיא ? דיחי —

 ׳ לאפוצ רעשילרעטםיוא ןא ראפ םאוו —
 םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןגיװשעג עדײב ןבאה לײװ עגנאל א

 :טגאזעג דיחי טאה ךאנרעד .טולב רעײז ןיא טיוט
 ןזיא טכאנ יד ךעלרעה יװ —

 .קיטכערפ ׳אי —
 ־רעביא טשינ ןאק ןעמ םאװ גנילירפ ןיא סעפע אד זיא׳ם —

 .רעטרעװ ןײק טימ ןבעג
 — רעטרעװ ןײק ןיא ןבעגרעביא טשינ ךאז ןײק ןאק׳מ —

 .טריפטנעעג הדיחי טאה
 ןענעז ײז זא טםװועג עדײב ןבאה טגאזעג םאד טאה יז יװ יוזא
 .תמ םעײנ א ראפ רבק א ןטײרבוצוצ ןוא ןראפ וצ ךיז טײרבעגנא
 לטשער א ײז ןיא טבײלב ׳ןײז טשינ ןלאז עטיוט יד טיוט יװ םעראוו
 ןוא תומלוע עלא ןא טליפ םאװ ןםיװ םענעי ןופ רופש א ,ןבעל
 יװ רעמ טשינ זיא טיוט רעד .תועט ןײק טשינ לאמ ןײק טכאמ
 ענייז דעטניה .שינעטכודםיוא ןא ׳שינעדנעלבראפ א ׳עקסאמ א
 ןכילגראפ ןבאה םימכח יד .תמא רעד לאמ עלא טרעיול םירקש
 ־יורטש א טימ ןוא טונימ א טרעיוד םאװ זאלבנפײז א וצ טיוט םעד
 ץלאטש ןענעז עטיוט יד רעבא ׳ונ .ןכעטשפיוא םיא ןעמ ןאק עלע
 רעבירעד ןוא טיוט ןטימ ךיז ןעמעש עטיוט יד .קידװעמעש ןוא
 סאװ .דײר ןוא טײקיטסילרעטניה טימ ןגראבראפ ץלא ײז ןזומ

 .רע זיא רעקידװעדעראב ץלא ׳תמ א רעטיוט
 .טגערפעג דיחי טאה — ? טגיוװ ריא װו ןגערפ ךיא געמ —
 סאװ ראפ ? םיא ךיא ןאק ןענאװ ןופ ? ןעזעג םיא ךיא באה װו
 — .טכארטעג הדיחי טאה — ?ךעלטנעק יוזא לוק ןײז רימ זיא
 .ןעמאנ רענעטלעז א זיא םאד ? דיחי סעפע רע טםײה סאװ ראפ ןוא

 :יז טאה טגאזעג
 .טײװ טשינ אד —

 ? םײהא ןריפוצ ךײא לאז ךיא םעד ןגעק םעפע ריא טאה —
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 ...טליװ ריא ביוא ראנ .קנאד א .קיטײנ טשינ זיא׳ם —
 .ןפאלש ץיג וצ רימ ראפ ירפ ךאנ זיא׳ס .אי —

 זיא .טלעטשעגפיוא ךיז טאה הדיחי .ןענאטשעגפיוא זיא דיחי
 דיז באה ךיא טניז ךיא קנעב םיא ךאנ סאװ רעטרעשאב רעד סאד
 םאד ןאק — .טגערפעג הדיחי טאה — ?טלעטשעג םיפ יד ףיוא
 אזא ףיוא טציא דארג טקישעגוצ םיא טאה לרוג רעד זא ץיז
 טשרע ךאד טאה ראםעפארפ רעד ? לרוג זיא םאװ רעבא ? רעגײטש
 .טײקטרעשאב ןײק ,לרוג ןײק אטשינ זיא׳ם זא טקידײרפעג ןטכענ
 .סעיצאניבמאק ערעײז ןוא ןעמאטא ץוחא ןאראפ טשינראג זיא׳ם
 רעשימעכ־שיזיפ א יװ רעמ טשינ ךאד זיא םרעוױנוא רעצנאג רעד
 זיא עקשארד א .םײרפיוא ןשימסאק א ןופ טקודארפ א ,םעצארפ

 .* טגאז דיחי יװ טרעהעג טאה הדיחי ןוא ןראפעגײבראפ
 ןראפ טלאװעג ריא טלאװ רשפא ראנ ,טםײרד טשינ ןיב׳כ —

 ? עקשארד א ןיא רימ טימ
 ?װו ןראפ—

 .ןעעלא יד ןיא .ןריצאפש יוזא טאלג —
 ,טאהעג העדב טאה יז יװ ,םיא ףיוא ןרעזײבוצנא ךיז טאטשנא

 !ןאטעג גאז א הדיחי טאה
 .טלעג רעײא דאש א זיא׳ס ? םאװ וצ —

 .ןםינעג ןעמ ףראד טבעל׳מ גנאל יװ ? טלעג זיא סאװ —
 הדיחי .ןםעזעגנײא ןענעז עדײב ןוא ןראפעגוצ זיא עקשארד יד
 םעד טימ ןראפ טשינ ףראד יז זא ,ןובשח א ןבעגעגפא ךיז טאה
 טעװ םאװ .טפאשטנאקאב רעטשרע רעד ײב ךײלג רוחב ןדמערפ
 רוה א םעפע זיא יז זא ןענײמ טעװ רע ?ריא ןגעװ ןטכארט רע
 יז זא ,ןרעלקפיוא טלאװעג םיא טאה יז .רכז ןדעי טימ טײג םאװ
 םאװ ןופרעד ךופיה רעד ,ענעטלאהעגקירוצ א רוטאנ רעד ןופ זיא

 ריא ןאק יז זא ןעמונאב ײברעד טאה יז רעבא ,םיוא םיא טתױו יז
 עקידנגײװש א ןסעזעג זיא יז .ןשיװפא טשינ ןיוש עיצאטימארפמאק

 עטנאקאבמוא ןא .גנוניוטש רענעגײא רעד וצ טרעהעגוצ ךיז תא
 טנעײלעג טעמכ טאה יז .ריא וצ םיא ןופ טכיוהעג טאה טײקטנעאנ
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 קיבײא לאז טכאנ יד גנאלראפ א טאהעג טאה יז .ןעקנאדעג ענײז
 — ?עביל סאד זיא .םיא טימ ןראפ יוזא רדםכ לאז יז ןוא ןרעיוד
 ? ךיג יוזא ןבילראפ קיטפאהראװ ךיז ןעמ ןאק — .טשראפעג יז טאה
 ןופ רעבא .טגערפעג ךיז יז טאה — ?ךעלקילג ךיא ןיב ןוא <ונ
 ץיק ןענעז עטיוט יד .רעפטנע ץיק ןעמוקעג טשינ זיא קינײװעניא
 ,קידהרוזזש־הרמ לאמ עלא ןענעז עטיוט יד .ךעלקילג טשינ לאמ

 ן ןפורעגנא ךיז הדיחי טאה ליױו א ךאנ .ןצנאט ײז ןעװ וליפא
 ־כרוד ץלא סאד ןיוש באה׳כ זא ׳ליפעג ענדאמ א באה׳כ —

 .טבעלעג
 .יװ אשזיעד ןראפרעד ןעמאנ א טאה עיגאלאכיםפ יד —

 ? תמא ןא םעפע ןירעד ןאראפ זיא רשפא —
 ? טימרעד ריא טנײמ ס,אװ —

 ? טלעװ רעדנא ןא ףיוא טנעקעג ךיז רימ ןבאה רשפא —
 •ךאל א ןאטעג טאה דיחי

 ־גוא ,טלעװ ץיא זיולב אד זיא׳ם ?טלעװ א ראפ ס,אװ ףיוא—
 .דרע רעזד

 ? תומשנ ןאראפ ןענעז רשפא —
 רעמ טשינ זיא המשנ טפור ןעמ םאװ םאד .טשינ טולאםבא —
 .םײװ ךיא .עיגאלאיזיפ רעכעלשטנעמ רעד ץפ לכה־ךס רעד יװ

 .ןיצידעמ ןופ טנעדוטם א ןיב׳כ
 יװ ןוא עילאט רעד ײב ןעמונעגמורא גנולצולפ יז טאה רע
 ןײק טביולרעד טשינ טײקשימײה אזא לאמ ץיק טאה ,דדיחי ליוװ
 סעפע יז טאה ,םירבח־טגגױ עריא טשינ וליפא ,ליבםגאמ םוש
 ןטעב םיא וליפא רעדא ,ןםײרםיורא םיא ןופ טנאקעג זגשינ ךיז
 ־עג ,ענעמונאב א ןםעזעג זיא יז .טנאה יד ןעמענפארא לאז רע
 הטרח רעד ראפ ןקארשרעד ,טײקיביגכאנ רענעגידז רעד ןופ טפעלפ
 ךאנ ןעגנערב טעװ טבאנ עקיזאד יד סאװ גנומעשראפ רעד ןוא

 ־עגראפ ךיז יז טאה ,רעטקאראכ ןײק טשינ ןצנאג ןיא באה׳כ .ךיז
 ןיב׳כ .ערעדנא ןיא סואימראפ ךיא םאװ סאד ץילא וט׳כ .ןפדאוו
 המשנ ןײק ביוא ־ טכערעג רע זיא םנײא .ןיטירקאפיה א ,ןירענגיל א

205 



 סיװעשאב קחצי

 דאזיפע רעצרוק א יװ רעמ טשינ זיא ןבעל םאד ןוא אטשינ זיא
 זיא׳ס ביוא ? ןםינעג טשינ םאװ ראפ — ,טיוט ןופ טײקיבײא ןא ןיא
 ןײק ׳הרות ןײק ,טאג ןײק אטשינ ךיוא זיא ״דמשנ ןײק אטשינ

 רעד ןופ טקודארפ א יװ רעמ טשינ זיא לאראמ עצנאג יד ,הריחב
 ...יובעגרעביא שיגאלאעדיא ןא ? םאד ײז ןפור יװ .עימאנאקע

 םעד ןא פאק םעד טנעלעגנא ,ןגיוא יד ןםאלשעגוצ טאה הדיחי
 .טירט ײב טירט ןעגנאגעג זיא דרעפ םאד .עקשארד ןופ לטנעװ
 טרעמאיעג — היח רעדא שטגעמ — תמ רעדעי טאה טכאנ רעד ןיא
 ;ץפיז א טימ רעװ ןוא רעטכעלעג א טימ רעװ :טיוט ןײז ףיוא
 ןטעלעקס לאצ א .רעשטיװצ א טימ רעװ ןוא ץלירג א טימ רעװ
 טבאמ סאװ אזא קנארטעג א טימ טרוכישעגנא טאהעג ךיז ןבאה
 ךיז טאה הדיחי .םונהיג ןופ ןשינרעטאמ יד ליױו א ףיוא ןסעגראפ
 ןעמונעגמורא יז טאה טײקליטש א .ךיז ןיא ןאטעגנײרא ןצנאג ןיא
 דלאב .למירד ןצרוק א ןאטעג טאה יז .טײקטרעוױלגראפ א ןוא
 ,ןפאלש עטיוט יד ןעװ .טקעװעגרעביא ךיז ,לפאצ א ןבעגעג יז טאה
 ־כודםיוא יד ףיוא טרעה׳ס .ןבעל ןטימ קירוצ ךיז ײז ןדניבראפ
 ־עטלעהראפ ןוא לאצ ,ןגלאפ ןוא הבים ,םיור ןוא טײצ ןופ שינעט

 ןופ םלוע םעד ןיא ןעגנאגעגפיוא רעדיװ הדיחי זיא םולח ןיא .שינ
 ,םעטרבח יד ,רעטומ יד ןעזעג טאה יז .טמאטשעג טאה יז ןענאװ
 ליױו טלמירדעגנײא טאהעג ךיוא ,םינפ א ,טאה דיחי .רערעל יד
 ךיז ,טנעקרעד ךיז ןבאה עדײב .ןענופעג ךיוא טראד ךיז טאה רע
 טונימ רעד ןיא .דײרפ ראפ טניױועג ןוא טכאלעג ,ןעמונעגמורא
 דרע רעד ףיוא טיוט רעד זא :תמא םעד טנעקרעד עדײב ןבאה
 ןרעטײװ ןראפ רעטײל א ןוא ןױםנ א ,עיזוליא ןא ,קיליױוטײצ זיא
 ײבראפ ןענעז ראפ עגנױ יד .טפאשביל רערענײר ראפ ,גײטשפיוא
 ראפ רעדלעװ ,לגײפ עשילמיה ראפ ןעלזדניא ,רענטרעג ,ןצאלאפ
 ,ןײנ .תומשנ עקידנריצםעלאװנאקער ראפ ןסיזאא ,תױח עכעלטעג
 .טדערעג הדיחי טאח ,לאפוצ ץיק טשינ זיא ףערטנעמאחצ רעזדנוא
 ,גוױז אד זיא׳ס ,ףאשאב ןיא קעװצ א אד זיא׳ם ,טאג א אד זיא׳ם
 ־עגנײרא ״דםיפת א ײבראפ ןענעז הדיחי ןוא דיחי .הריחב ,דוחיי
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 ־פארא טפשימראפ המשג א ןסעזעג טראד זיא׳ם .רעטצנעפ ןיא טקוק
 ריא ןײז טעװ יז זא טסװועג טאה הדיחי .דרע רעד ףיוא ןרעדינוצ
 ;לוק א ןעמונראפ הדיחי טאה ךיז ןפאכפיוא םײב ןיוש .רעטכאט
 הרובק יד .ןענופעג ךיז ןבאה ןרבק רעד ןוא רבק סאד —

 .טכאנ ײב טנײה ןעמוק דנאטש וצ טעװ
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 ועמזעלק ועטיוט רעד

.1 

 ןוא םאדאר ןשיװצ טגיל םאװ ,עצװאלדיש לטעטש םעד ןיא
 טניװועג טאה ׳ץײרק ןקילײה ןופ גרעב יד ןופ טיױו טשינ ׳ץלעק
 טשרעפמאלקימ טאה לטפעש ׳ר רעד .רעװארגנעװ לטפעש ׳ר דיי א
 ןײז ןעװעג עטרחום יד זיא ןתמא ןיא רעבא ״דאובת טימ טלדנאהעג

 ,ץייוו םירעיופ ןוא םיצירפ ײב טפיוקעגפא טאה יז .עגײפ עםיז בײװ

 טאה יז .עשראװ ץיק טקישעגקעװא ןוא עקשטער ,ןטשרעג ,ןראק
 .םרעקעב ןוא םרעמערק טפיוקראפ םע ןוא לעמ ןלאמ טזאלעג ךיוא
 סאװ ,דניקלאז ,תרשמ א ןוא רעלכײפש א טאהעג טאה עגײפ עסיז
 טפעלשעג ? טעברא עשליבםנאמ ןאטעג ןוא רחםימ ןיא ןפלא,רעג טאה
 ־עג דיוא טאה רע .לאטש ןיא דרעפ יד ףיוא ןאטעג גנוטבא ,קעז
 דיראי א ףיוא ןראפעג זיא עגײפ עםיז ןעװ רעבײרטנא ןא ראפ טניד

 .ץירפ א וצ רעדא

 יד זיא הרות יד זא ,ללכ םעד ןופ ןטלאהעג טאה לטפעש ׳ר
 זיא ןוא ץארפש־ןוז טימ ןענאטשעגפיוא זיא רע .הרוחס עטםעב
 יװ ,םישרופמ ןוא תופםות טימ ארמג ןענרעל שרדמ־תיב ןיא קעװא
 רעד ײב רועיש א טגאזעג רע טאה טנװא ןיא .רהוז ,שרדמ ךיוא
 .ןכאז־ללכ טימ ןבעגעגפא דיוא ךיז טאה לטפעש ׳ר .תױנשמ הרבח

 .בר םוצ ם׳הפיסא ףיוא ןפורעג טפא םיא טאה׳מ
 רעכעה ךם א טשינ ,לשטנעמ ןײלק א ןעװעג זיא לטפעש ׳ר
 ןיא דראב עטסגנעל יד טאהעג רע טאה ראפרעד .קילראק א ןופ
 שממ טכײרגרעד םיא טאה יז .םורא טנגעג רעד ןיא ןוא עצװאלדיש
 ךעלבלעג ,ךעלטיור ־ןרילאק ײלרעלא יז טאה טא,רעג .ינק יד זיב
 עסײװ ןוא םישיורבכע יד ןעװ ,באב־העשת .ײה ןופ בראפ יד ןוא
 לופ ןראװעג דראב םלטפעש ׳ר זיא ,סעקלכעטש ןפראוו הרבח
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ תיוישעמ

 .ץכעירב סאד ןקינײרםיוא טוװרפעג טאה עגײפ עםיז .טימרעד
 יד טימ ןעמאזוצ תמחמ ׳טזאלעג טשיג יז טאה לטפעש ׳ר רעבא
 זיא םאװ ,דראב רעד ןופ ראה ןסירעגםיוא ךיוא יז טאה רעגרעד
 לטפעש ׳ר .םיקולא םלצ רעד ןוא טײקשידיי מפ קהבומ־ןמיס רעד
 תואפ יד .ןײלא ךיז ןופ ןלאפסיורא לאז ץעכעטש םאד טזאלעג טאה
 גנירג א ראפ ןטלאהעג סע טאה רע .טלזײרקעג טשינ לטפעש ׳ר טאה

 .ןעלסקא יד זיב ןעגנאהעגפארא ןבאה ײז .ץכעריפ
 ײב שרדמ־תיב ןיא ץיטש ןעזעג ןעלטפעש ׳ר טאה׳מ ןעװ
 ןופ סענײא טנאמרעד רע טאה ,ןיליפת־ןוא־תילט ןיא ,רעדגעטש א
 עםיורג ראפ א ןוא ןרעטש ןכיוה א טאהעג טאה רע .עקיטײצראפ יד
 ןופ טקוקעגםיורא טאה סע םאװ ,ןעמערב עטכידעג רעטנוא יןגיוא
 ןופ טײקינעטרעטנוא יד ײס מא תמל א מפ טײקפראש יד ײס ײז
 .עלעדרעב א ןסקאװעג ךיוא םיא זיא זאג רעד ףיוא .םימש־תארי

 .קוביצ־עקלױל עגנאל א טרעכיורעג ײברעד ןוא טנרעלעג טאה רע
 ונבר ,ם״ישר :ןיליפת ראפ ײרד טגיילעג טאה לטפעש ׳ר
 ףיוא ןעמונעג טאה רע .ןואג ארידש ׳ר ןופ ןיליפת יד ןוא סמת

 ןדײס ךלימ ןײק ןעקנורטעג טשינ טאה רע .סארמוח ײלרעלא ךיז
 טכוזראפ רע טאה שײלפ .קלעמ רעד ייב ןענאטשעג ןיילא זיא רע
 ןעװעג קדוב ןײלא רעירפ טאה רע ןוא בוט־םױ ןוא תבש זיולב
 ןסײהעג רע טאה חםפ־ברע זא םיא ףיוא טגאזעג טאה׳מ .ףלח םעד
 .ץמח והשמ ןײק ןפעלשראפ טשינ לאז יז ,ןקאז ץאק רעד ןאטנא
 טאה׳מ ,תוצח טכירעגפא טאה רע זא ,ןגאז וצ קירעביא זיא סע
 האובת טימ רחםימ םעד טנשריעג טאה רע ליוװ־יװ זא טלײצרעד
 טנאקעג טשינ טנײה זיב לטפעש ׳ר טאה ,ןדײז ןוא ןטאט ןײז ןופ

 .ץיױו ןוא ןראק ןשױוצ ןדײשרעטנוא
 ׳רעדניק ןײנ ןאמ ריא ןריובעג טאהעג טאה עגײפ עסיז יד
 סאװ ״דידידי ,ןוז רענעבעגעגםיוא ןא ױירד ןעגעז ןבילבעג רעבא
 קודצ ,לגניי א !עװאדאלװ ןיא רעװש םײב טםעק ןםעגעג טאה

 ,לדײמ ןסקאװרעד א ןוא ,רדח ןיא ןעגנאגעג ךאנ זיא םאװ ,ריאמ
 הלכ א ןראװעג טאהעג ןיוש זיא לטנעי עביל יד .לטגעי עביל
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 ןוויוא ןרעטניה ןופ תױשעמ

 טאה לאמ א טימ רעבא ׳הנותח א ײב ןטלאהעג ןיוש טאה׳ס ןוא
 רעד .ןבראטשעג זיא ןוא גנוליקראפ א ןעמוקאב רזוע ןתה רעד
 עטאט רעד .רענעק א ןוא יוליע ןא ראפ ןעמאנ א טאהעג טאה רזוע
 לטנעי עביל ליוװ יװ .עלאפא ןיא להקה שאר ןעװעג זיא רענײז
 ,םיאנת יד ןענעמתח םײב ןרזוע ףיוא קילב א טפאכעג זיולב טאה
 עזײב יד ריא וצ ןעגנאגרעד זיא׳ס ןעװ ,טנײװעג רעטיב יז טאה
 ,םיכודיש טימ ןפראװאב ןביוהעגנא ךאנרעד דלאב יז טאה׳מ .הרושב
 עביל רעבא ׳ראי ןטנצעביז ןיא תרגוב א ןעװעג ןיוש זיא יז לײװ
 זא ןטלאהעג טאה עגײפ עסיז ןוא טפאלשראפ ןראװעג זיא לטנעי
 סאד ןסעגראפ טעװ לדײמ סאד זיב ןטראוװצפא רעסעב זיא׳ס

 .קילגמוא

 ןוא פאק א טימ ןאמ ריא ןופ רעכעה ןעװעג זיא עגײפ עסיז
 םאװ םיצירפ יד .ראות־תפי א ראפ םש א טאהעג חיװלדײמ טאה

 ־יילפמאק טימ ןטאשאב יז ןבאה האובת ײז ײב טפיוקעג טאה יז
 עטםופ וצ וצ טשינ ךיז טרעה רעטכאט עשידיי א רעבא ׳ןטנעמ
 ראפ ןטלאהעג םע ןוא ןאמ ריא טאהעג ביל טאה עגײפ עםיז .דײר

 .ןטשרעביוא םעד ןעניד םיא טפלעה יז םאװ תוכז א
 טלעװ רעד ןופ קעװא טאהעג זיא -רזוע ׳ןתח םלטנעי עביל
 תוכום ךאנ ,ךעלנייוועג .ןוושח שדוח ןיוש זיא טציא .חספ ךאנ
 דעקיטנײה רעד רעבא ,ןעײנש יד ןוא םנגער יד ^ ךיז ןביוה
 רעד .טנײשעג טאה ןוז יד .רעדניל א טלעטשעג ךיז טאה טםבראה
 ,־רעד יד ןיא םירעיופ יד .תועובש ךאנ יװ יולב ןבילבעג זיא למיה
 ןצארפש ןא טביוה האובת־רעטניװ יד זא טגאלקעג ךיז ןבאה רעפ
 .שינעטערעגמוא ןא ןעמוקסיורא ןאק ןופרעד םאװ ,רעדלעפ יד ףיוא
 לאז רעטעװ ןעמעראװ םעד בילוצ זא ,ןקארשעג ךיוא ךיז טאה׳מ

 ײרד ןראוועג האובת זיא ליױורעד .גנאגרעטנוא ץיק ןרעװ טשינ
 ־ןאמ .חוױר טאהעג טאה עגײפ עםיז ןוא רערעײט דופ ןפיוא ןשארג
 םיא יז טאה םטבאנ־וצ־תבש ןדעי זא ,טריפעג ךיז ןבאה ביױו־ןוא
 לטפעש ׳ר ןוא ךאװ רעד ץפ ןטםנידראפ עלא ןופ ןובשח א ןבעגעגפא
 ,שדקה ןיא טײלעמערא יד ראפ — רשעמ ןעמוגעגפארא ךײלג טאה
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 סיוועשאב קחצי

 ־הגידמ ראפ ןוא לוש רעד ,שרדמ־תיב ןראפ םירפם־ןוקית ףיוא
 .הקדצ ןבעג וצ ןעמעװ טלעפעג טשינ טאה׳ס .רעײג

 עםיז ,יז ןוא ,עינוד ,טסניד א טאהעג טאה עגײפ עסיז תמחמ
 ןבעגעגפא טשינ ךיז לטנעי עביל טאה ,סענאטרעװ א זיא עגײפ
 זיא ןוא לביטש ןגײא ריא טאהעג טאה יז .טפאשטריװ רעד טימ
 דיוא דיז טאה יז .ךעלכיב־השעמ טנעײלעג ןוא ןסעזעג טראד טפא
 טאהעג זיא לטנעי עביל .ןעײגםיוא ןוא ןקירטש םוצ טגיוטעגםיוא
 ראה עטיור יד רעבא ,רעטומ רעד ןיא טײקגײש ריא טימ ןטארעג
 יוזא ,דראב יד ןטאט םײב יװ יוזא .דצ סנטאט ןופ ןעמוקעג ןענעז
 .ןדנעל יד וצ זיב ,גנאל ךעלניװועגמוא ןסקאװעג ראה םלטנעי ןענעז

 רעםײװ ךאנ ןראװעג זיא׳ם ןוא סײװ ןעװעג לאמ עלא זיא םינפ סאד
 טאהעג יז טאה ןגיוא .ןרזוע טימ ריעלאמ םעד טניז רעלאמש מא

 .ענירג

 ־װאלדיש ןיא סניראטרבח ןײק טאהעג טשינ טאה לטנעי עביל
 ,טסארפ עלא ןענעז ךעלדײמ עשיטאטש יד זא ,טגאזעג טאה יז .עצ
 דלאב .ךיש ןוא רעדײלק ןגעװ טרעײנ ןעלפאלפ ײז .ןקאברעד־טשינ
 עביל .טרעדאמשראפ ןוא טכשוחראפ ײז ןרעװ הנותה רעד ךאנ
 ןופ װירב טריפאק טאה יז .ןצופ וצ ךיז טאהעג ביל טאה לטנעי

 ןענעײל וצ סאװ טאהעג טשינ רעמ טאה יז ןעװ .רעלעטשנוױרב
 םנטאט םוצ טײהרעליטש טפאכעגוצ ךיז יז טאה ,ךעלכיב־השעמ ןיא

 .רעמלא־םירפם

 רע .רעטכאט רעד ףיוא טכא ןײק טגײלעג טשינ טאה לטפעש ׳ר
 םעד ןקישוצ ריא לאז רע םלוע לש ונובר םײב ןטעבעג זיולב טאה
 לדײמ םאד זא ןעזעעײא ליוװ טאה עגײפ עסיז רעבא .גוױז ןטכער
 ןוא ןשינעלעװראפ ײלרעלא טאהעג טאה יז .םקיװעג דליװ א זיא
 ריא ראפ ןענאמרעד טראטעג טשינ ,ליפזעײב םוצ ,טאה׳מ .ןזיירפאק
 קילב ןײק ןאטעג טשינ לאמ ןייק טאה יז .ךעטער רעדא גנירעה
 ,לטערבצלאז ןפיוא שײלפ ףיוא רעדא ,ףוע םענעטכאשעג א ףיוא
 ,ץירג רעד ןיא גילפ א ןעגופעג טאה יז ןעװ .ילכ־קיױו רעד ןיא יצ
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 ןוויוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 תוריצע ןופ ןטילעג טאה יז .ןסעגעג טשינ גאט םענעי ןיזש יז טאה
 .טײצ יד ריא ײב ןטלאהראפ ךיז טאה׳ם ןוא

 ןשיװצ ןײג וצ ןעמוקעגםיוא ריא זיא׳ם סאװ לאמ םעדעי
 ריא לאז׳ם ארומ םיוא ׳רעירפ גאט א טםאפעג יז טאה ,ןשטנעמ
 ׳טנרעלעג ׳גולק ,ןײש זיא יז ליוװ־יװ .ןכערב םוצ ןגאלש טשינ
 טלטײט׳מ ןוא ריא םיוא טםאפש׳מ זא טכודעגםיוא ריא ךיז טאה

 .רעגניפ יד טימ ריא ףיוא
 ראפ ןגאלקראפ ךיז טלאװעג לאמ ןײא טשינ טאה עגײפ עסיז
 רעבא ,רעטכאט רעד ןופ סיוא טײטש יז םאװ תורצ יד ףיוא ןאמ ריא
 רשפא טלאװ רע .ןענרעל ןופ ןײז לטבמ טלאװעג משינ מיא טאה יז
 ףיוא טאה רע .ןטײקלטײא עשרעבײװ עניוזא ןעמונאב טשינ ךיוא
 ־עג טאה עגײפ עםיז םאװ לאמ עטלײצעג יד .ןיד א טאהעג ץלא

 !טרעפטנעעג רע טאה ,ץראה סאד םיא ■ראפ ןדערסיוא טוװרפ
 ןםעגראפ יז טעװ ,ןבאה הנותח םשה־הצרי םא ט׳יז זא ~

 .ןטײקשיראנ עלא
 ־עג זיא לטנעי עביל מא ןרזוע טימ רזג דעד ןעשעג זיא ,ונ
 יד ,טכענ ןפאלשעג טשינ זיא יז .טדעדורעצ ןצנאג ןיא ןראװ
 רעד ןיא .רעטצניפ רעד ןיא טעשעה יז יװ טרעהעג טאה רעטומ
 זיא יז .ןרערט יד ןופ טכײפ ןעװעג ןשיק ןופ לכיצ סאד זיא ירפ
 ־סיוא טאה יז .רעםאװ ןעקנירט ןוט םוצ טכאנ ײב ןעגנאגעג רדםכ
 טנאקעג טשינ ךיז טאה עגײפ עםיז ןוא ןפעש עלופ ןעקנורטעג
 ־עג ליפ יוזא ןעמעננײרא ןאק עלעגעמ ןײלק א יוזא יװ ןלאמסיוא
 טנערבעג ,םולשו םח ,טאה רעײפ א ראנ ,שרעדנא טשינ .קנארט

 .טרעצראפ ץלא ןוא דײװגניא ריא ןיא
 יװ דײר רעטומ רעד וצ טדערעג לטנעי עביל טאה לאמ לײט
 ־טכער ןופ פארא זיא םאװ ןצימע ןופ ראג רעדא ,רעקידפרוטמ א מפ
 יד םאװ ,םנ א ראפ ןטלאהעג סע טאה עגײפ עםיז .געװ ןקיטראפ
 עריא טרעהעג ץימע ץלאװ .טײל ןופ פא ךיז טרעדנוז לטנעי עביל
 יז רעדא .םאג ןיא טגאיעגכאנ ,הלילח ,יז ןעמ טלאװ ,ןשינעגאז

 ?תודום ןטלאה ןעמ ןאק גנאל יװ רעבא ,ונ .םרח ןיא טגײלעג
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 טשינ זיא לטנעי עביל זא ׳טאטש ןיא טלמרומעג ןיוש טאה׳מ
 עעיא זיא יז .ן^ק רעד טימ טליפשעג ךיז טאה יז .ןעמעלא טימ
 ־תיב םוצ טריפ םאװ םאג רעשייוג רעד טימ ןריצאפש קעװא ןײלא
 ,םאלב ןראװעג יז זיא היא וצ טדערעג םעפע טאה ץימע ןעװ .םלוע
 ־עג טאה יז ליױו ׳ריא טגאז׳מ םאװ ןענאטשראפ טשינ ,םינפא ןוא
 .ביוט זיא יז םאד טנכערעג ןבאה ערעדנא .רעיופאק טרעפטנע
 ךיז טיג לטנעי עביל זא ,טראװ א ןלאפ טזאלעג וליפא טאה ץימע
 ףיוא טבאנ־הנבל א ןיא ןענאפש ןעזעג יז טאה׳מ .ףושיכ טימ פא
 ךיז יז טאה לאמ םעדעי ןוא ,קירב טײז דענעי ףיוא ,עשאפ רעד
 רעבײװ .ץכעטײרק א רעדא למילב א טקילפעגםיוא ןוא ןגיובעגפארא

 :טײז א ןא ןגיפשעגםיוא ןבאה
 ...עקנארק א ןוא לזמ־םילש א ךעבענ —

 ...גאלוצ א ראפ ןירעטלאהםיורג א —

2. 
 הלכ א חעװ רעדיװ לאז לטנעי עביל ײברעד ןטלאהעג טאה׳ם
 ןרעהראפ טקישעג טאה לטפעש ׳ר .עשטרעיװאז ןופ לאמ םאד —
 ,רוחב רעד זא ,ןבעגעגרעביא טאה רערעהראפ רעד ןוא ןתח םעד
 ןבײרש טלאזעג ןכיג ןיא טאה׳מ ,שידגו אלמ זיא ,לטאמ עקלעמש

 .םיאנת
 טימ טכארבראפ ךיוא טאה םאװ ,ענײרט ,בײװ םרערעהראפ םעד
 ,(רעטכאט א טאהעג טראד ןבאה ײז) עשטרעיװאז ןיא ןאמ ריא
 עםיז טלײצרעד טאה יז .ןתח םעד ןופ םורג א ןבעגפא ןעמוקעג זיא
 רע .רעצראװש א ,רענײלק א זיא לטאמ עקלעמש רעד זא ,ןעגײפ
 תמחמ .ןואג א ןופ רע טאה פאק א רעבא ,לכעבענ א יװ םיוא טעז

 טאה לטנעי עביל .געט םיטאבעלאב יד םיא ןביג ,םותי א זיא רע
 ץיק טימ ןפורעגנא טשינ ךיז ןוא דײר םענײרט וצ טרעהעגוצ ךיז

 .טראװ
 ןבעגעגפיוא עגײפ עםיז טאה ,קעװא זיא ענײרט יװ םעד ךאנ
 ,שײלפלםאר ןוא עזאז טימ ךעלפײרג :לאמטכאנ רעטכאט רעד
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 דיז טאה יז .ןסע םאד טרירעגגא טשינ טאה לטנעי עביל רעבא
 .רודיס א רעביא .לידבהל ,יװ רעלעט םעד רעביא טלקאשעג
 ןאטעג טאה עגײפ עםיז .ןפאלש לרעמעק ןיא קעװא יז זיא ךאנרעד
 טאהעג ךיז טאה לטפעש ׳ר .רדח־ףאלש ןיא קעװא ךיוא ןוא ץפיז א
 דלאב זיא׳ם .תוצח וצ ןענאטשעגפיוא זיא רע לײװ ׳ירפ טגײלעג
 טאה ןוױוא ןרעטניה לירג יד זיולב ןוא בוטש ןיא ליטש ןראװעג

 .שינעגניז קיטכאנײב ריא ןעגגוזעג
 עביל ןופ .טקעװעגרעביא ךיז עסיז עגײפ טאה לאמ א טימ
 ־ראפ יד ןוא שינעקערק א טרעהרעד ךיז טאה לביטש סלטנעי
 ־גײרא זיא עגײפ עםיז .ךיז טגראװ סאװ ןצימע ןופ תולוק עטקיטש
 ״דגבל רעד ןופ ץיש רעד ןגעק ןעזעג ןוא רעטבאט רעד וצ ןפאלעג
 יװ סײװ ,טלטאפעצ ראה יד ,רעגעלעג ןפיוא טציז לטגעי עביל זא
 !ןאטעג ףור א טאה עגײפ עםיז .ןײװעג א טימ ךיז טקיטש ןוא ,דײרק

 1 ןראי ענײמ וצ ײװ ז ? ריד זיא םאװ ,רעטכאט •—
 ןוא טכיל א חגוצעגנא ,ךיק ןיא ןפאלעגקעװא ךיג זיא יז

 ־עגטימ םגעװ ץיא ראפ טאה יז .ןעלטנעי עביל וצ טרעקעגמוא ךיז
 ביוא ,לדײמ םאד ןםיגוצפא טראװק רעד ןיא רעםאװ לםיב א ןעמונ

 .ןשלח ,םולשו םח ,לאז יז
 סלטנעי עביל ןופ ןםירעגםיורא ךיז טאה עגר רעד ןיא רעבא
 טרעוױלגראפ ןראװעג זיא עגײפ עםיז .ליבםנאמ א ןופ לוק א ליומ
 רעסאװ סאד .טרעטיצעג טאה טנאה ריא ןיא טכיל םאד .קערש ןופ
 1 ןאטעג ףור א טאה לוק םאד .טראװק רעד ןופ ןסאגעגםיוא ךיז טאה
 עבט ׳אק טשינ באה׳כ ,עגײפ עסיז ,טשינ ךימ טרעטנומ —

 .ןפנארב קנורט א רימ טיג רעסעב .ןשלח וצ
 ןיא טאה רע .טקעװעגרעביא טאהעג ךיוא ךיז טאה לטפעש ׳ר

 ךישקעטש יד ןיא ןײרא זיא ,רעסאװלגענ ןםאגעגפא שינעלײא
 ־םנאמ סאד .רעטכאט רעד וצ קעװא זיא ןוא קארפאלש ןיא ןוא

 !ןאטעג ףור א טאה לוק עשליב
 לזעלג א רימ טיג .לטפעש ׳ר ,ךײא ףיוא דנאטשפיוא ןטוג א —
 ־צמח ןײק טשינ טאה ריא ביוא .לעק ןיא ןקורט רימ זיא׳ס .ש״ײ
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 סיװעשאב קחצי

 .ןפיל יד ןצענאב יבא .ץיוואוױלש ןעמענ ךיא לעװ ׳םפאנש ןקיד
 ־טנאה־וצ ײז זיא׳ם םאװ טםװועג דײלג ןבאה ביױו־ןוא־ןאמ
 טאה לטפעש ׳ר .קוביד א ץירא זיא ןעלטנעי עביל ןיא :ןעמוקעג

 :ןאטעג גערפ א רעטרעטיצראפ א
 ?וטםליװ םאװ ?וטםיב רעװ —

 קוביד רעד טאה — ןםיװ טשיג ריא טעװ ןיב ךיא רעװ —
 ןיב דיא ןוא עצװאלדיש ןיא רעלענק א טנעז ריא — .טרעפטנעעג
 באה דיא ןוא קנאב יד טשטעװק ריא .װעשטניפ ןופ רעמזעלק א
 םלוע םעד ףיוא םורא דאנ דיז טײרד ריא .ןדיומ יד טשטעװקעג

 ־עגוצ ןיוש באה׳כ .םמױה עלא דאנ ןיוש זיא רימ ײב ןוא ןױמדה
 טאה׳מ .רבקה־טוביח ןופ םעט סעד טכוזראפ ןיוש ןוא לגײא ןא טכאמ
 ףיוא קירוצ ןיב׳כ ןוא םמעראװ ןוא םטלאק טגנאלרעד ןיוש רימ
 ןיא טשיג טרא ןײק רימ ראפ אטשינ זיא׳ם .דרע רעקידניז רעד
 ׳אק ןעילפ טזאלעג דימ באה׳כ .םוגהיג ןיא טשינ ןוא זדעחןג
 ןיב׳כ .עצװאלדיש ׳אק טעשזדנאלבראפ באה׳ב רעבא ,װעשטניפ
 .םעטאלב עשיליופ יד טשינ ןעק׳כ :הלגע־לעב א טשינ ,רעמזעלק א

 ...זדלאה ןיא דימ טי:^רק׳ם :אי דיא םײװ דאז ץיא
 .טײרב רעד ןיא ןעלםײרט ןעמונעג דיז טאה עגײפ עםיז
 ׳ר ןדגוצעגרעטנוא טשינ רעיש טאה טנאה ריא ןיא טכיל םאד
 ,לארשי עמש ןעײרש ןעמונעג טאה ענעדיי יד .דראב םלטפעש
 ןקעטש ןבילבעג ריא זיא ײרשעג םאד רעבא ,דלאװעג א ןביוהפיוא
 דיז טאה יז ץא ןכארבעגרעטנוא ריא דיז ןבאה ינק יד .לגראג ןיא

 .ןלאפוצמוא טשינ טנאװ רעד ןא תאפשנא טחמעג
 .האפ א ײב ןעמונעגנא דיז טאה לטפעש ׳ר

 ? ןעמאנ ץיד זיא םאװ —
 .לצעג —

 טאה — ? רעטכאט ןײמ ןיא ןײרא םעפע וטםיב םאװ ראפ —
 .שינעעערדאב ןײז ןיא טגערפעג רע

 טנײפ באה׳כ .עקװעדלאי ענײש א זיא יז ? טשינ םאװ ראפ —
 ...אד וליפא ,ןטײקםואימ
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 ײלרעלא ןוא דײר עשיגנױליוװ ןדער ןעמונעג טאה קוביד רעד
 ־רעמזעלק ןיא ןוא שטײט־שידיי ןיא ״דפ־לובינ ףיוא ןשינערעהוצנא

 ג ךאטענ ףור א טאה רע .ןושל
 לזעלג א טגנאלרעד ,עקניםיז עגייפ ,ןטראװ טשינ ךימ טזאל —
 טײרג ןיב׳כ .קיפופ ןיא ךימ טגאנ׳ס .עקלאג א ןקאה זומ׳כ .םעכאי

 ...לדנערב א ראפ לדנער׳ם ןטײב וצ
 ־עג א טזאלעגםיורא עגײפ עםיז טאה — .׳ דלאװעג ,ןשטנעמ —
 סע טאה לטפעש ׳ר ןוא טכיל סאד טזאלעגפארא טאה יז .ליוה
 םעד ןיא הפרש א ןרעװ טנאקעג טכײל טאה׳ם ליױו ,ןביוהעגפיוא

 .ײבעג םענעקורט
 ־טאטש יד ןפאלעעעמאזוצ ךיז ןענעז ,ךעלטעפש זיא׳ס ליוװ יװ
 טכעטש רעבאה רעד םאזו עניוזא ןאראפ םוטעמוא ןענעז׳ס .טײל
 ־טכאנ רעד עשטוב .טכענ יד ןיא ןפאלש טשינ ןעגאק ײז ןוא ײז
 טאה רע ןוא ןכארבעגםיוא טאה רעײפ א זא טנכערעג טאה רעטכעװ
 גנאל טשינ טאה׳ס .םבדאל יד ןיא ןקעמש ןטימ ןפאלק ןעמונעג

 .לופ ןראװעג זיא זיוה םלטפעש ׳ר ןוא טרעיודעג
 ליומ סאד ,ןםירעגפיוא ןגיוא יד ךיז ןבאה ןעלטנעי עביל ײב
 טכליהעג טאה׳ס ןוא ,רעקילאפ א ײב ױו ,טמירקעגםיוא ךיז טאה
 .הלותב א ןופ םיורא לאז יז טלאמעג טשינ זיא סאװ םיטש א ריא ןופ

 :ןפורעג טאה קוביד רעד
 י דלודעג׳ם רילראפ׳כ ? טשינ רעדא ,לאירעק א ןבעג ט׳ריא ~
 ,בצק לװנײז טגערפעג טאה — ? טשינ זא ןײז טעװ סאװ —

 .עקטאיטכעש רעד ןופ טעפש טרעקעגמוא ךיז טאה סאװ
 עלא ט׳ריא זא ,יוזא ןליפשפיוא ךיא לעװ ,טשינ ביוא —
 ןיא םיקידצ ,ךײא ןופ — רדח ןופ תודום ןגאזםיוא לע׳כ .ןצנאט

 ...רעבײל ערעײז ןלאז ןענערב ,רעבײװ ערעײא ןופ ןוא ,ץלעפ
 ־רעד ךיז ןבאה — *.ןפנארב םיא ץטיג ? ןפנארב םיא ץטיג ~

 .ןטײז עלא ןופ ןפור טרעה
 ןופ לרוחב א ,ריאמ קודצ ,לגניי םעגײפ עסיז ןוא סלטפעש ׳ר
 .רעדימראה םעד ןופ טקעװעגרעביא טאהעג ךיז טאה ,ראי ףלע
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 רע םאוו ,טױואקא םעד טלאה רעטאפ רעד װו טםװועג טאה רע
 ןםאגעגנא ׳רעמלא םעד טנפעעג טאה רע .שיפ יד ךאנ תבש טקנירט
 לטפעש ׳ר .רעטםעװש רעד וצ ןגארטעגוצ םע ןוא לזעלג לופ א
 ןענעז םיפ יד ליױו ׳עדאמאק רעד ןא טנעלעגנא טאהעג ךיז טאה
 טאהעג עטראטשראפ א זיא עגײפ עםיז .קירעבאלש ןראװעג םיא
 טימ טצירפשאב יז ןבאה םעטנכש יד .לוטש א ןיא ןלאפעגנײרא

 .תושלח ןגעק קיםע
 סאד ןעמונעגנא ,טנאה יד טקערטשעגםיוא טאה לטנעי עביל

 .רוכיש א ןופ טפאשטינעג רעד טימ טרעקעגרעביא סע ,לזעלג
 ענעגײא יד טביולגעג טשינ ןבאה ײברעד ןענאטשעג ןענעז םאװ ענעי

 .טמירקראפ טשינ וליפא ךיז טאה דיומ יד .ןגיוא
 ןאטעג גאז א טאה קוביד רעד

 טשינ ,רעםאװ םאד זיא רימ ײב ? הקשמ ץע טפור סאד —
 ־רעד ,שנ־רב וד ,יעה .ןערב ׳אק ןאטעג טשינ וליפא טאה׳ס .,דקשמ

 ושאלפ עצנאג יד גנאל
 רעמאי א עגײפ עםיז טאה — ו טשינ ריא ביג ,טשינ ריא ביג —

 ...וראי עגײמ וצ ײװ ,ןעמםפא ,הלילח ,ךיז ט׳יז — .•^טעג
 .ךאכ ןוא ךאל א ןאטעג טאה קוביד רעד

 ןעמעננײא טשינ ןיוש ןאק ךיא ;עגײפ עםיז ,טשינ טרעטיצ —
 .לקנעװשעג א זיולב רימ ײב זיא לקנערטעג אזא .התימ ׳אק

 טשינ טםעװ וד זיב ,קנורט ׳אק ךאנ ןגירק טשינ טםעװ —
 רעהא ןגארקעגנײרא ךיד טסאה יוזא יװ ןוא טםיב וד רעװ ןלײצרעד
 ־דעד טשינ ךיז טאה רענײק תמחמ .טדערעג בצק לװנײז טאה —

 צחזר רעד ןראװעג לװנײז זיא קוביד םעד וצ ןדער וצ טגעװ
 .םירבדמה

 :ןאטעג גערפ א טאה קוביד רעד
 ןפמאװ ענײד וצ קירוצ ײג ? ךאבלערט רעד אד ליװ סאװ —

 וןצנאפ ןוא
 !טםיב וד רעװ גאז —

 .װעשטניפ ןופ רעמזעלק לצעג ןיב׳כ .טגאזעג ןיוש באה׳כ —
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 ןוױוא ןרעטביה ןופ תוישעמ

 ןיב׳כ זא ץא טנײפ טשינ ןבאה ערעדנא םאוו טאהעג ביל באה׳כ
 ןיא .ןטוטיפאל יד רימ וצ ןענאטשעגוצ ןענעז ׳גנאג א ןעגנאגעג
 ךעלמידש יד .םײה זיא םונהיג ןיא װא װירא טשינ ןעמ טזאל ןדע־ןג
 טפאכעג טאה רמוש רעד ןעװ ׳טכאנ רעד ןטימ ןיא .רעקיטש ןםײר
 .ןעמוקעג ןיב׳כ ןענאװ ןופ קירוצ ןענירטנא ךיא ןיב ׳למירד א
 רעבא ׳בײל ריא לאז ןליופ ׳ביױו ןײמ וצ קעװא טלאװעג באה׳כ
 ןײק ןגיולפראפ ןיב׳כ ןוא װעשטניפ ןיא טגאטעג טשינ ךאנ טאה׳ס
 עביל יד ןעזרעד ,לטנעװ ןכרוד קוק א טפאכעג באה׳כ .עצװאלדיש
 ןײרא ריא ןיב׳כ ןוא לצרעה םײב פוצ א ןאטעג ךימ טאה׳ס .לטנעי

 ...לצרעטש ןרעטנוא
 י ןבײלב אד וטסעװ גנאל יװ ~

 ...ךאװטימ א טימ קיבײא ~
 רע רעבא החפ ןופ טכאװשראפ ןראװעג טאהעג זיא לטפעש ׳ר
 ףור א טאה רע .ךיז וצ ןעמוקעג זיא ןוא טאג ןא טנאמרעד ךיז טאה

 ־ ןאטעג
 ןײמ ןופ םיורא טםלאז וד ריד ףיוא רזוג ןיב׳כ ,ער חור —
 תומהב ןוא טשינ ןעײג ןשטנעמ װו קעװא ןוא רעטכאט רערשכ
 ,תומש טימ ןבײרטםיורא ךיד ןעמ טעװ ,טשינ ןעװ .טשינ ןטערט

 — ןזאלב־רפוש ןוא תומרח

 קוביד רעד טאה ~ רעטאק ןכאנ יװ ריד ךאנ גערפ׳כ ~
 ץלא טםיב רעבא הראב עגנאל א עקאט טסאה — .טרעפטנעעג
 ריד וצ ןײז טעװ ,דניז ענײד ןקעדפיוא ל׳כיא זא .טראק רעד ןיא

 .דניװ װא ײײ
 לטפעש ׳ר טאה — ולארשי עשופ ,ץעגײש ,ףצוחמ —

 .ןגירשעג
 ךתקדצו רענעטלאהאב א רעדײא יאטלוה רענעפא ןא רעםעב —
 לפיװ תורבע רעמ טסאה וד ~ .טרעפטנעעג קוביד רעד טאה —
 טשינ ,סעדעגעמש רעצװאלדיש יד ןראנ טםנאק .דראב רעד ןיא ײלפ
 ,שאלפ יד ןבעג טשינ טםעװ ביוא .װעשטניפ ןופ רעמזעלק לצעג

 ...שא ריד ןופ ךיא ךאמ
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 סיוועשאב קחצי

 טאהעג טאה ץימע .רעדורעג א ןעגאטשטנא זיא םלוע ןשיװצ
 רענעי .שמש טידגעב טימ ןעמוקעג זיא רע .בר םעד טקעװעגפיוא

 ...ךאלמה לאיזר א ןוא רפוש א ,ןקעטש א ךיז טימ ןגארטעג טאה

3 

 טכאנ ענעי טדערעג ץלא טאה קוביד רעד סאװ ןבעגוצרעביא
 רע יװ ׳ןאטעגפא טאה רע םאװ קיטש יד ׳ךאנרעד טכענ יד ןוא
 ןײז טימ טמיראב ךיז ,טײל יד טרימאלב ,טאג טרעטסעלעג טאה
 הרות טימ ןטאשעג ,טניױועג ,טכאלעג ,טעפשעג ,טײקנםאלעגםיוא
 ןגיוב רעד זיא ףיורעד — ,םארג םוצ ץלא ,ןציװ עשינזחב ןוא

 •ץרוק וצ
 טאה ,םחורי ׳ר ,בר רעד .רפוש ןזאלבעג טאה עקות־לעב א
 ־עגנײרא ,ןאפרעײפ א ףיוא ןליוק עקידנענערב ןגײלפיורא טזאלעג
 םעד ןריוװשאב ןצריװעג יד ןופ ףיור םעד ןגעק ןוא םימשב ןטאש
 ־נא ןוא הריצי־רפם ,רהז־ינוקית ןופ תועובש עקילײה טימ לבחמ
 השיא רעד ןופ ףוג םעד ןזאלראפ לאז רע ,םירפם־הלבק ערעד
 ןעמעלא טאה רעטוגטשיג רעד רעבא .עגייפ עסיז תב לטנעי עביל
 ׳רעמזעלק א ןבעל םײב ןעװעג זיא רע תמחמ .טקינעפשעגרעדיװ
 — םעקפאה ,ןשראמ ,ץנעט ײלרעלא טליפשעגפיוא טציא רע טאה

 ןוא םאב א יװ טמורבעג רע טאה אד .ליומ ןטימ זיולב ,םילכ ןא
 יװ טפײפעג דע טאה אד ןלבמיצ א יװ טלבמיצעג רע טאה אד

 .רעקיופ א יװ טלקײפעג אד ןוא רעפײפ א
 ,טאטש רעדעי ןיא יװ ,עתואלדיש ןיא ןענופעג ךיז ןבאה׳ם

 טהנעטעג ןוא לוגלג ןיא טנקײלעג ןבאה סאװ םיםרוקיפא ראפ א
 ־רעיװאז ןופ ךודיש םעד ןרעטשראפ וצ עידעמאק א ץלא זיא׳ס זא
 ןקידרעירפ ריא ןיא טבילעגנײא ךיז טאה דיומ יד תמחמ ,עשט
 רעד םאװ טניוװעגײב ןבאה ײז יװ םעד ףאנ רעבא .ןרזוע םעד ,ןתח
 םאד זא ,ןבעגעגוצ עלא ײז ןבאה ,ןאטעג ןוא טדערעג טאה קוביד

 .עבטה־ךרד ץיק ןײז טשינ ןאק
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 ןװיוא ןרעטגי.ד ןופ תדישעמ

 ײב .טכענ יד ןיא זיולב ןרעה טזאלעג ךיז טאה קוביד רעד
 ׳טאה יז ןוא טעב ןיא עטכאמשראפ א ןגעלעג לטנעי עביל זיא גאט
 יז .טכאנ ײב ריא טימ טעשעג׳ס םאװ טקנעדעג טשיג ,םינפא
 רעטומ רעד טנאמרעד לאמ וצ ןוא קנארק זיא יז זא טנײמעג טאה

 בור׳ס .ןיצידעמ יד ןבעגנײא ריא רעדא ׳ראטקאד א ןפור לאז יז
 .ןצפעל עטלגיזראפ ןוא סעיװ עטקירדעגוצ טימ טלמערדעג יז טאה
 בר רעצװאלדיש ןופ םעימק יד ןוא ןעגנורעװשאב יד תמחמ
 ־אר םוצ הצע ןא ךאנ קעװא לטפעש ׳ר זיא ,טלעופעג טשינ ןבאה

 .ןיבר רענימיזד
 ךיז ןבאה׳ס ןוא טרעהעגפיוא טאהעג טאה רעטעװ עדניל סאד
 ןטאשראפ ןראװעג ןענעז ןגעװ יד .ןטניװ ןוא ןעײנש יד ןביוהעגנא
 .ןטילש א טימ וליפא טאטש יד ןכײרגרעד וצ ןעװעג רעװש זיא׳ס ןוא

 ־עגנא טשינ ןעלטפעש ׳ר םעד ןופ זיא׳ם ןוא רעבירא ןענעז ןכאװ
 ןופ ןעמונעגכרוד יוזא ךיז טאה עגײפ עםיז ,תוא תנומת ןײק ןעמוק
 ־לאז ןוא קנארק ןראװעג זיא יז זא ,רעטכאט ריא טימ ףארט םעד

 .רחםמ ןצנאג םעד ןעמונעגרעביא טאה תרשמ רעד דניק
 טײל עגנירג יד ןוא גנאל ןענעז ,טכענרעטניװ יד יװ יוזא
 ךיז עוצעזנוז ךאנ ךײלג ךיז ײז ןבאה ,בײרטראפטײצ א ןכיורב
 ןופ דערעג םאד ןרעה וצ ,זיוה סעגײפ עסיז ןיא טלמאזעגפיונוצ
 טאהעג טאה עגײפ עםיז .ןליױוראפ םיא טימ ךיז ןוא קוביד םעד

 ןופ ריגײנ רעד רעבא ,רעטכאט ריא ןקיטםעלאב לאז׳מ ןטאבראפ
 יד ןסירעגפיוא טאה׳מ זא ,טיױו יוזא ןעעאגרעד זיא טײלטאטש יד

 .ןײרא זיא׳מ ןוא ריט
 ןײז טיול טגאזעגנײרא ןדעי ,טנעקעג ןעמעלא טאה קוביד רעד
 ןבאה ךעלטרעװכעטש ןוא ענײז ןסאפש יד .גנוריפפיוא ןוא דנאטש

 טײל ערעטלע וליפא .רעטכעלעג ײם ,גנוניוטש ײם ןפורעגסיורא
 טאה קוביד רעד .ןעלכײמש וצ ןטלאהנײא טנאקעג טשינ ךיז ןבאה
 .ןטײקכאװש ןוא ןטײקשיראנ סנדעי ,ןעמענוצ םנעמעלא טנעקעג
 ןצמק א :זיא רע םאװ טגאזעג ןדעי ,טניושעג טשינ םענײק טאה רע
 ־םיורג א רעדא ךאילש א ,רעראנש א יצ ףנוח א ,רעלדניװש א רעדא
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 רעלדנעהדרעפ יד טימ .רעםײרנײא ןא רעדא רעליופ א ,רעטלאה
 .ןסקא ןגעוו — םיבצק יד טימ ןוא דרעפ ןגעוו טםעומשעג רע טאה
 ןא טגנעה רע זא ,טנאמרעד קוביד רעד טאה רענלימ םעד םײח
 יד סאוו לעמ סאד טגעװ רע ןעװ ,לאש רעד רעטנוא טכיװעג א
 קוביד רעד טאה בנג עלעקױ .ןלאמעג םיא ײב ןבאה םירעיופ

 .הבנג רעטצעל ןײז ןגעװ טגערפעגסיוא
 ןאק רעדמערפ םוש ןײק םאװ ןכאז טםװועג טאה קוביד רעד
 טאה׳מ זא ,למעזעג םעד ראפ ראלק תאװעג זיא׳ס ןוא ,ןםיװ טשינ

 דיז ןאק׳מ װא ןשינעגראבראפ טעז סאװ המשנ א טימ ןאט וצ אד
 םענײא חעי טאה לוגלג רעד ליװו יװ .ןטלאהאב טשינ ריא ראפ
 ןױזב םענעגײא רעײז ןגיובראפ טײל יד ןבאה ,דנאש וצ טכאמעג

 .ןרעדנא םעד ןופ תונױזב יד ןעזוצוצ
 יד ןעמעשראפ וצ ןםעגעגוצ ןראװעג קוביד םעד זיא׳ם ןעװ
 ־ידרעװמוא עגעגײא ענײז וצ טרעקעגמוא ךיז רע טאה ,טײלטאטש

 עײנ ןקעלפטנא טשינ לאז רע רעבירא טשינ זיא טנװא ןא .ןטײק
 .טנקײלראפ טשינראג ,ןעמאנ םײב ןפורעגנא ץלא טאה רע .םיאטח
 ,םיעותעת־םישעמ עגײז טרעיודאב רע יצ ,טגערפעג םיא טאה׳מ ןעװ
 ? ןפלעה אד ןאק םאװ ,אי זא ןוא :טרעפטנעעגפא שירעגילק רע טאה
 טגירק םיולפ רעקידמערעװ ץיא ראפ .טנכײצראפ ןביוא זיא ץלא
 דאװ א דיז ןעמ טרעגלאװ טםול עגר א ראפ .ץימש ט״פרת ןעמ

 .לטעבכעטש ןפיוא
 יד ףיוא לבעװש־ןוא־דעפ ןטאשעג קוביד רעד טאה םנטסרעמ
 םעד ןוא ץיװ ץיא ןשיװצ .םעטסאבעלאב ןוא םיטאבעלאב עבושח
 ,רעצכעקעלב ןוא ןעגנאזעג ײלרעלא טפײפעגםיוא רע טאה ןרעדנא
 רעקידעבעל םוש ןײק סאװ ,טפאשרעטםײמ אזא טימ ןוא דיוה יוזא

 .ןעעערבםיורא טשיג םאד ןאק
 בײװ א בר םוצ ןפיול וצ ןעמוקעג זיא טנוי^ ןא םעניד* ןיא
 לבעפ םאד ןוא טריציזומ קוביד רעד זא ,טלײצרעד ןוא דמלמ א ןופ
 םעד ןוא קילזוט םעד ןאטעעא טאה בר רעד .קיחמ ץיז וצ טצנאט

 .ןפיול וצ ןעמוקעג זיא ןוא קידאפס
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ תיוישעמ

 טאה בר רעד .ויק זיא ןעגײפ עםיז ײב טצנאטעג טאה׳מ ׳אי
 ־לוליח זיא סאד זא ,טנראװעג ײז ןוא םע־ממה םעד ףיוא ןגירשעגנא
 רעמ טראװ ןבראה ןטימ ןעגײפ עסיז טגאזעגנא טאה רע .םשה
 ןכאמ םאװ ,סעקינהשעי־המ יד זיוה ריא ןיא ןזאלוצנײרא טשינ
 .קנארק ןגעלעג זיא עגײפ עםיז רעבא .קוביד םעד טימ קיטםול ךיז
 .םיבורק ײב ןטלאהעגפיוא טציא ךיז טאה ,ריאמ קודצ ,לגניי סאד

 ןצנאט ןעמונעג גראװגנױ םאד טאה ,קעװא זיא בר רעד ראנ יװ
 טרעיודעג יוזא טאה׳ם .רעסאװ א ,קאזאק א ,ץנאט־זגורב א ,רעש א
 ךראנש א ןאטעג קוביד רעד טאה טלאמעד .טכאנ רעבלאה זיב

 .ןפאלשעגנײא זיא לטנעי עביל ןוא

 עשילרעטסיוא ןא טײרפשראפ ךיז טאה רעטעפש געט ראפ א
 סאד .ןעלטנעי עביל ןיא ןײרא טאהעג זיא קוביד רעײנ א ?העומש
 .טפאשגנע ןא ןוא ףיולעגנא ןא ןראװעג זיא׳ס .רעשירעביױו א לאמ
 שירעבײװ א טדערעגסיורא קיטפאהראװ טאה ןעלטנעי עביל ןופ
 ראנ ,םיטש עלעדײא סלטנעי עביל ןעװעג טשינ זיא׳ס רעבא ,לוק
 יז מא זיא יז רעװ טגערפעג יז טאה׳מ .תעשרמ א ןופ פירכעג א
 טמאטש יז זא ןוא הבלצ עלײב זיא ןעמאנ ריא זא ,טרעדיװרעד טאה
 ןוא ןירעקנעש א רעירפ ןעװעג זיא יז װו ,קצאלפ טאטש רעד ןופ

 .הנוז א ךאנרעד

 ,רמז־ילכ לצעג ןופ שרעדנא טדערעג טאה הבלצ עלײב יד
 עשירעמשטײד טשימעגנײרא ןוא ךארפשםיוא דעקישטאלפ א טימ
 הבלצ עלײב .טצונעג טשינ עצװאלדיש ןיא טאה׳מ םאװ רעטרעװ
 ןיא ראי קיצכא םורא ןיוש ךיז טרעגלאװ יז זא ,טלײצרעד טאה
 ,גנאלש א ,קידניא ןא ,ץאק א ןעװעג ןיוש זיא יז ,תױרבדמ ײלרעלא
 ־ערעשט א ןיא טזיוהעג המשנ ריא טאה טײצ עגנאל א .לירג א
 יצ ,טגערפעג ןוא רעמזעלק לצעג טנאמרעד טאה ץימע ןעװ .עכאפ
 ״דשיא רענעגײא רעד ןיא ךיוא טציז רע זא טםײװ ןוא םיא ןעק יז

 .טרעפטגעעג הבלצ עלײב טאה
 .ןענעק םיא ליװ׳כ טשינ ןוא םיא ןעק ךיא טשיג —
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 לװנײז טאה — ? העונצ א ןראװעג טםיב ? טשינ סאװ ראפ —
 .טגערפעג בצק

 ? רעמזעלק ןטיוט א ליװ רעװ —
 וליפא זא ,דײר עטײשראפ עניוזא טעקאלאב טאה הבלצ עלײב יד
 יז .טלטיורעג ךיז ןבאה םרעמעק־ראה־ריזח יד ןוא םרעלײק יד
 ןבאה טײל יד .רענאגארד ןוא םירעיופ ןופ רעדיל ןעגנוזעג טאה
 טאה׳מ .טראװ א ןגאז לאז רע המז־ילכ םעד לצעג ןפור ןעמונעג

 טאה רמז־ילכ לצעג רעבא ׳ןהנעטםיוא ךיז ןלאז ײװצ יד טרעגאב
 :ןאטעג ףור א טאה הבלצ עלײב .טמוטשעג

 .לצעג םוש ןײק טשינ אד עז׳כ —
 ? דיז רע טלאהאב רשפא —

 ...לײמ א ףיוא ליבםנאמ א קעמשרעד ךיא ?װו —
 רע .לטפעש ׳ר ןראפ וצ ןעמוקעג זיא הלהב רעצנאג רעד ןיא
 רעד ןיא .רעירפ יװ רענעלק ךאנ ןוא טרעטלעעג טקוקעגםיוא טאה
 ־יזדאר ןופ טכארבעג טאה רע .ןםאפ עיורג ןזיװעג ךיז ןבאה דראב
 ־קנױו יד ןיא ןעגנעהוצפיוא ,ךעלעבראט ענענײל ןוא תועמק ןימ

 .זדלאה ןפיוא רעטכאט רעד ןאטוצנא ןוא בוטש ןופ ןעל
 ,סעימק יד ןזאלוצ טשינ טעװ קוביד רעד זא ,טנכערעג טאה׳מ
 ,תיחשמ א ןופ רעגײטש רעד זיא׳ס יװ ןעלגנאר ןוא ןרעפמא ךיז
 הבלצ עלײב יד רעבא .השודק־ישימשת םיא וצ וצ טריר ןעמ ןעװ
 ןיוש טאה׳מ יװ םעד ךאנ טשרע .קידנסיװ טשינ טכאמעג ךיז טאה
 עלײב טאה ,םעימק עלא ןעלטנעי עביל ףיוא ןעגנאהעגפיוא טאהעג

 2 ןאטעג גערפ א הבלצ
 ? ריפאפ־רצי־רשא ? סאד זיא םאװ ~

 טאה — ןיבר רעגימיזדאר ןופ תומש עקילײה ןענעז םאד —
 ןײמ ןופ םיורא דלאב טשינ טםעװ וד ביוא — .ןפורעג לטפעש ׳ר

 .טילפו דירש ץיק ןביילב טשינ ריד ןופ טעװ ,רעטכאט
 ענײז ןופ םיוא ךיז ךאל ךיא זא רענימיזדאר םעד גאז —

 .תוזע טימ טרעפטנעעג הבקנ יד טאה — תומש
 .ןגירשעג לטפעש ׳ר טאה — זאקפנ ,שרז ,אתבלכ —
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 ־ראפ עצנאג םאד ? קיטײרפ רעצרוק רעד ׳רע טעװער םאװ —
 ...דראב ןוא ןײב זיא לדניוש

 העלרעסקעז ענעכארפשעגפא ךיז ײב טאהעג טאה לטפעש ׳ר
 ׳םיצפח עניוזא ערעדנא ךאנ ןוא ןיטשרוב םענעכארפשעגפא לקיטש א
 הבלצ עלײב ראנ ,ײז ראפ טכראפ טאה ארחא־ארטם יד סאװ
 טאה יז .הלוגס םוש ןײק ראפ ןקארשעג טשינ ךיז ,םינפא ,טאה
 םיא וצ ןעמוק יז טעװ טכאנ ײב זא ןעלטפעש ׳ר טגאזעגםיוראפ

 .דראב רעד ןיא ןטלאק א ןטכעלפראפ םיא ןוא
 .ירא ןופ עמש תאירק יד טנעײלעג טכאג ענעי טאה לטפעש ׳ר
 רפם א טגײלעגרעטנוא טאה רע .ןטק־תילט ןיא ןפאלשעג זיא רע
 ־נעפניק א ײב םאד טוט׳מ יװ ,רעסעמ א ןוא ןשיק ןרעטנוא הריצי
 ןוא טקעװעגרעביא ךיז רע טאה טכאנ רעד ןטימ ןיא רעבא .ןיראט
 ענעעזעגמוא ןא .דראב רעד ןיא דעגניפ ןופ שינעלבארג א טריפשעג
 ,ןעײרש טלאװעג טאה לטפעש ׳ר ,ךעלפעצ ןטכאלפראפ טאה טנאה
 זיא ירפ רעד ןיא .ליומ םאד טלעטשראפ םיא טאה טנאה א ראנ
 טפאפראפ ,ךעלפעצ דראב רעלופ א טימ ןענאטשעגפיוא לטפעש ׳ר

 .רעטסײלק טימ טפעלקראפ ןוא
 רעקראװ יד ןבאה ,המיא ןא ןפורעגסיורא טאה ךאז יד ליוװ יװ
 ײז ,זיולק ןיא ןפנארב־ןוא־ךעקעל ןעקנורטעג גאט םענעי םידיםח
 ןײק טשינ ןאק רענימיזדאר רעד זא ,זײװאב א טאהעג טציא ןבאה
 לאז רע ,ןעלטפעש ׳ר ןטארעג טאהעג ןבאה םידיסח רעקראװ יד .הלבק
 טכדאהעג טשינ ײז טאה רע דעבא ,עקראװ ןײק ןיבר רעײז וצ ןראפ

 ...המקנ םיא ןיא טאהעג ןבאה ײז ןוא

.4 

 טימ טמיראב ךיז טאה הבלצ עלײב ןעװ ,טנװא ןא םעגײא ןיא
 ךאנ טגאיעג ךיז ןבאה טײלםנאמ יװ ןוא טײקנײש רעקילאמא ריא
 רע .רעמזעלק רעװעשטניפ ןופ לוק סאד טרעהרעד ךיז טאה ,ריא

 ;טאפש טימ ןאטעג גערפ א טאה
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 הבקנ ןײא ןעוועג טםיב ?טלפאצעג יוזא ײז ןצןה םאװ —
 ? קצאלפ ק״ק ןיא

 עלײב םאד ןזיװעגםיוא טאה׳ם .ליטש ןבילבעג זיא לײװ א
 -עזײה א ןאטעג יז טאה ךאנרעד .ןושל םאד ןריולראפ טאה הבלצ

 •דאל ןקיר
 וטםאה װו י רעלפמירג רעד ׳אד ךאד זיא׳ר האנ ץטעז —

 ?עקשיק רעבארג רעד ןיא ?ןטלאהאב ךיד
 ־אב ,טלײצרעד .םוטש ןײז ךיא ןאק ,דנילב טנעז ריא זא —
 דראב עיורג א טאהעג ןיוש טאה השעמ יד .טלײצרעד ,ישעב
 טרא רעײא ףיוא ךיא .ךעלעקיװ יד ןיא ןגעלעג ךאנ ןיב ךיא ןעװ
 ןענעז עצװאלדיש ןיא .םלעכ ןײק קעװא םנגיל עניוזא טימ טלאװ

 .ךיוא טײל עגולק ראפ א ןאראפ
 — .טרעפטנעעגפא הבלצ עלײב טאה — ? אה ,רעליוװ א —
 רעװ ״דאיצמ עפאנק א ךיוא זיא רעצארק־לדיפ רעקידעבעל א
 טםלעפ .עור ןײד ןיא קירוצ ,לחומ ײז ,ײג .רעטרגפעג א טםעומש
 טכאנ ײב ןענעװאד םאװ םיתמ יד .םלוע־תיב רעװעשטניפ ןפיוא םיוא

 .ןינמ םוצ ךראפ א ןפראד לוש ןיא

 םיקוביד יױוצ יד יװ ײברעד ןענאטשעג ןענעז םאװ טײל יד
 ןבאה ײז זא ,טפילבראפ יוזא ןראװעג ןענעז ,טהנעטעגםיוא ךיז ןבאה
 אד ןוא לוק שליבםנאמ א טרעהעג ןעמ טאה אד .ןכאל וצ ןםעגראפ
 יד טדערעגםיוא טאה רעמזעלק רעװעשטניפ רעד .הבקנ א ןופ לוק א

 .טראה — ,דנוז רעקצאלפ יד ןוא ךיױו ״שיר״

 ײװצ ףיוא טראפשעגנא טאהעג ןעמ טאה ןײלא ןעלטנעי עביל
 .ןםאלשעג ןגיוא יד ,טזאלעצ ראה יד ,ךײלב םינפ םאד — םנשיק
 עגײפ עםיז .ןצפעל יד טימ ןריר לאז יז ןעזעג טשינ טכער טאה׳מ
 ׳ר .,דדיחי־תב ריא ןופ ףיולראפ םעד טניז טעב־וצ ןגעלעג זיא
 ןיא ןנמןלשעג ,ןקיטכענ םײ,דא ןעמוק טרעהעגפיוא טאה לטפעש
 ןטימ ןיא עלעטש רעד ןופ קעװא זיא טםניד יד עינוד .שרדמ־תיכ
 .דניק־ןוא־ביױו וצ קעװא טנװא ןיא זיא תרשמ רעד דניקלאז .ןמז
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 ןופ ץימע ןעװ .רקפה ןיא יװ זיוה םעד ןיא ןעגנאגעג זיא׳מ
 ־ראפ ײז ןוא לדניזעג םאד ןפארטש ןעמוקעג זיא םיטאבעלאב יד
 ׳רעטבאט רעשידיי א ןופ אלולטו אכוח א ןכאמ ײז סאװ ראפ ןטלאה
 יד •םילוזלז ןוא תוללק טימ ןלאפאב םיקוביד עדײב םיא ןענעז
 יד עצײר יװ ׳טאטש ןיא ןעמענוצ עײנ ןבעגעג ןבאה םיקוביד
 ,םקאלפראה לקעי ׳ןירעםערפ־קילײב יד לדנימ ,ןירעלקעמ־עקשופ
 ־טאטש רעד םײח ,רעפוטש־עליק רעד השמ ,ןירעזיול יד עשאװד

 .רעצאר
 םעד ףיוא ןלאפעגנײרא םיצירפ ןוא םייוג ןענעז לאמ עכעלטע
 ףיוא ײז טימ טלטרעװעג ךיז ןבאה םיקוביד יד ןוא רעדנװו ןחיב
 עטםעב םאד זא ,קנעש ןיא טגאזעג רעטעפש טאה ץירפ א .שיליופ
 םאװ ,םענעצם יד וצ ןכײלגראפ טשינ ךיז ןאק עשראװ ןיא רעטאעט
 .עצװאלדיש ןיא טליפשעגפא ןבאה ןענאטאלראש עטיוט יױוצ יד

 םוצ טפאשײרטעג ןײז ןגיובראפ לטפעש ׳ר טאה לײװ א ךאנ
 ־יזאד רעד טעװ רשפא ,רעקראװ םוצ קעװא ןוא ףיוה רענימיזדאר

 .ןפלעה םיא קידצ רעק
 ־עג א ךיז ןשיװצ טריפעג לײװרעד ןבאה םיקוביד ײװצ יד
 ןענעז הכאלמ־ליומ ןיא זא ,ןעמונעגנא זיא׳ס .רעטרעװ טימ טכעפ
 רעמזעלק רעװעשטניפ רעד רעבא ,טיילםנאמ יװ רעכעלגיוט רעבײװ
 עלײב ,ןעמוקײב םיא לאז הנוז רעקנמןלפ יד טזאלעגוצ טשינ טאה
 ־עםקיש ,רעקעלדעלעט ,רערעבאל ,רעפנאפ ־ ןפורעג םיא טאה הבלצ
 הלותב ,ץע תכומ ,בתכ א טימ דיומ ,אקפנ ־יז רע ןוא ,רעכירק
 ,טנאמירעד לאמ לפיװ טאה רעמזעלק רעװעשטניפ רעד .ןגיובנלע ןיא
 יד רעבא ,קירט א טימ ןטײרטש וצ דובכ ןײז רעטנוא זיא םע זא
 ,ליפש יד ןרעטשראפ ײז לאז׳מ טלאװעג טשינ ןבאה ןעגנױדאב
 טשינ יז זאל ?ריא רעפטנע ־שזארוק ןעלצעג ןבעגעגרעטנוא ןוא
 ,טנעה יד טימ טשטאפעג ,טפײפעג טאה׳מ :עטכערעג יד ןבײלב

 .סיפ יד טימ טעפוטעג
 לצעג ,רעהראפ א ןיא רעבירא תקולחמ סאד זיא זיױוכעלםיב
 ,ןגיל א ײב ןהבלצ עלײב ןפאכ וצ טםײלפעג ךיז טאה רעמזעלק
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 ־ראפ םיא טוװרפעג טאה הבלצ עלײב ןוא ךורפשרעדיװ א רעדא
 םורפ א ,עריא עמאמ יד זא ,טלײצרעד טאה הבלצ עלײב יד .ןטיש
 ־ײל א ,דיםח א ,ןריא ןאמ םעד ןריובעג טאה ,ליח תשא ןא ,לביױו
 זיא ״דבלצ עלײב ,יז ןעװ .ךעלדײמ עלא ,רעדגיק טכא ,רעײגקיד
 ןופ קעװא םורדראפ ןופ עטאט רעד זיא ,ןעמוקעג טלעװ רעד ףיוא
 יד טזאלעגרעביא ,םינבר האממ רתיה א טראנעגםיוא ,םײה רעד
 ־ירפ ןדעי עמאמ יד זיא ״דחפשמ יד ןטלאהוצםיוא .הנוגע ןא ןעמאמ
 ־הבישי יד ראפ באב ןםײה טימ ןעלדגאה קראמ ןיא קעװא ןגראמ

 תואפ ןוא לדרעב־ןגיצ א טימ רעפלעב רעטפאהקלאש א .םירוחב
 ןענרעל ןהבלצ עלײב וצ ןעמוקעג טשרמילכ זיא ןעלםקא יד זיב
 טלא םיוק זיא יז .ןעגנוװצאב יז טאה רע רעבא ,ןענעװאד ריא טימ

 .ראי טכא ןעװעג
 ןראװעג זיא יז יװ ןעגנערבריפ ןעמונעג טאה הבלצ עלײב ןעװ
 ־עג ,טפײנקעג יז ןבאה םיגוױ יד ױו ,קגעש א ןיא ןירענידאב א
 ראפ טלעטשראפ ,עמומ א יוו ןוא ,ראה יד ןםירעג ריא ,ןטלאש
 ־נײרא יז ןוא טאטש רעטײװ א ןיא טראנראפ יז טאה ,עטיאבג א
 טנאקעג טשינ ךיז רעמ ןדיומ יד ןבאה ,זיוה־ןרוה א ןיא ןבעגעג
 ךיוא ןבאה ןעגנױ יד .ןיױועג א ןיא טצאלפעגםיורא ׳ןטלאהנײא

 .רערט א טשיװעג
 ,טםעג יד ןעװעג ןענעז׳ם רעװ טשראפעג יז טאה רעמזעלק לצעג
 רעלקעמ־תונז יד ןבעגעגקעװא טאה יז םאװ ,טלאצאב ײז ןבאה לפיװ
 טאה הבלצ עלײב יד ןוא ״דנױח ףיוא ןבילבעג ריא זיא׳ם לפיװ ןוא
 טקיטםעלאב יז ןבאה ןמאלעװאל עגנױ יד .טרעפטנעעג ץלא ףיוא
 ־אמעג יז ןבאה רעםערפרעניה עטלא יד ןוא רעגײטש רעײז ףיוא
 ןעמונעגוצ ריא ייב טאה עמומ יד .ןזיומלאש ערעײז טימ טרעט
 ןיא טיורב ןבאל םעד ריא ראפ ןםאלשראפ ,ןשארג ןטצעל םעד
 ריא ,ןעמיר ןםאנ א טימ ןםימשעג יז טאה רעטעפ רעד ןרעמלא

 .קלח־רעטניה ןיא לדאנ א ןכאטשעגנײרא
 קנארק ןראװעג יז זיא םײהא טפאשקנעב ןופ ןוא ןטםאפ ןופ
 תמחמ ןוא ,זקדקה ןיא ןעגנול יד ןגיפשעגםיוא ,רעד רעד ףיוא
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 ןווײא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 ןעמוקאב ךײלג ןבאה ,שידק ןא ׳טיולפ ןרעטניה ןבארגאב יז טאה׳מ
 ־אב ׳םיצל ,ךעלטערש ,םידש ןםאילימ־ילימ טכאמ יד ריא רעביא
 טםאפ סאוו קוספ םעד טגערפעג יז טאה המוד ךאלמ רעד .ןקוב
 רע טאה ,ןרעפטנע טנאקעג טשינ טאה יז ןעװ ןוא ןעמאנ ריא וצ
 ןטעבעג טאה יז .טור רעקידרעײפ א טימ רבק ריא ןטלאפשעצ
 זיולב ןעמ טפארטש טראד לײװ ,םונהיג ןיא ןזאלנײרא יז לאז׳מ
 ןיא טפעלשעגקעװא יז ןבאה ןשינעקישנא יד רעבא ,םישדח ףלעווצ
 זיא ןוא ײז ןופ ןענורטנא זיא יז .ןטםימ ןוא ןתױרבדמ ײלרעלא
 ,סרעטאנרעפיפ ןוא םיצרש ,םערעװ ,ןעשארפ ןיא לגלוגמ ןראװעג

 .ור ןײק טאהעג טשינ יז טאה ץעגרע ןיא ראנ

 ־וצ ןוא שימײה ןראװעג םיקוביד ײװצ יד ןענעז זײװכעלםיב
 ןהבלצ עלײב ןרילעכאטש טרעהעגפיוא טאה רעמזעלק לצעג .ןזאלעג
 ןופ טרעגגאװשראפ טאה יז ביוא טגערפעגםיוא שירעדורבטוג יז ןוא
 דיז טאה יז ביוא ,רעקרעק א ןיא טראפשראפ יז טאה׳מ יצ ,תונז
 הבלצ עלײב יד ןוא ,רומ ןצראװש א רעדא קרעט א טימ ןטפאהאב
 םאד לאז׳מ טקישעג טשינ זיא׳ס םאװ ,םיטרפ טנכערעגםיוא טאה
 ־עגוצ יז זיא רבדימ רעד ןיא זא ,טנאמרעד יז טאה יוזא .ןרעלקסיוא
 גאט טראד טרעה׳מ .םונהיג ןופ ריט א זיא סאװ לײה א וצ ןעמוק
 ־ראפ ןראװעג זיא יז ,עטפארטשעג יד ןופ ןעײרשעגײװ יד טכאנ ןוא

 רעד םאװ ןפישלגעז טראד ןעײטש םע ץא שורקה םי םוצ טלגאװ
 ־ראפ ןוא ןסארטאמ עטיוט טימ — ןבירטעגנײרא טאה טניװמערוטש
 ןיא ןגיולפראפ ןבאה ךיוא לאז הבלצ עלײב .ןענאטיפאק עטרענײטש
 ןרעװ׳ס .ןרעטש ןיא גיוא ןײא ןוא פעק ײװצ טימ ןזיר ןופ הנידמ א
 מקעז טאה ןיושראפםבײװ א ןוא ךעלדײמ קיגיױו ןריובעג טראד

 ■ןענאמ
 םאװ ןבעגרעביא ןעמונעג רעמזעלק לצעג טאה לײװ א ךאנ
 ־ירפ ןוא סהנותח ײלרעלא ףיוא ׳ןבעל םײב ןעגנאגעגכרוד זיא רע
 ןעמוקעגםיוא זיא׳ס .טלעװ רענעי ףיוא רעטעפש ןוא ,רעלעב עשיצ
 ןיא וליפא הבושת ןײק טשינ ןעוט םיעשר יד זא ,דײר ענײז טיול
 רעטײװ ךיז טגאי ,תמא םעד ןיוש ןעעז ײז ליוװ יװ .היתחת־לואש
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 םיװעשאב קזוצי

 טימ ןליפש רעליפשנטראק יד .ןעגנוטסולג ענײז ךאנ שפנ םעדעי
 זעלדניװש רעלדניװש יד ,ןענגנג םיבנג יד ׳ןטראק ענעעזעגמוא
 ײלרעלא פא־ןעוט ןוא םהבקג טימ םורא ןבײרט ןעלזײא־רומח יד ןוא

 .ןטײקידרעװמוא
 טפעלפעג ךעלײרג ןראװעג ןענעז ײברעד ןעװעג ןענעז םאװ יד
 טליופ׳מ ןעװ ןקידניז ןעמ ןאק יװ :טגערפעג טאה בצק לװנײז ןוא

 ? דרע רעד ןיא
 םהרבע ןופ םונעג םעד זא ,טרעפטנעעג לצעג טאה ףיורעד
 יז טרעװ רעבירעד ןוא ׳ףוג רעד טשינ ׳המשנ יד יװ ײם טאה
 ־ניפש ,ךיור ןופ רעבײל םוטעמוא ןאראפ ןענעז ,ונ .טפארטשאב
 ,ליױו א ףיוא ןפלעהאב ײז טימ ךיז ןעק׳מ ןוא ןטאש רעדא ,םבעװ
 ןיא אד ךיוא ןענעז׳ם .רעקיטש ףיוא ײז ןםײרעצ םינוציח יד זיב
 ,םהברוח ןוא ןקירעבראה ,רעםעלש — םוהת ןיא ןוא תױרבדמ יד
 םאװ ,הלבח־יכאלמ ןוא ,ןידה־םױ ןופ ןטלאהאבסיוא ךיז ןאק׳מ װו
 טלעג אזא טימ וליפא רעדא ,גאװצ א טימ ןפיוקרעטנוא טוט׳מ
 יד ןיא טימרעד ךיז טצונאב׳מ ראנ ,טפאה ןײק טשינ טאה םאװ

 .ועלזײה־אקפנ ןוא ןקנעש
 םאד זא ,ןאטעג ײרשעג א טאה ןעגנױדאב יד ןופ רענײא ןעװ
 .ןהבלצ עלײב טימ טתודעעג ךיז לצעג טאה ,ןײז טלאמעג טשינ ןאק
 טגאזעג זןראי עלא יד ןאטעג וטםאה םאװ ?תמא םעד גאז —
 תא רעצכעזיומעג ײלרעלא ןיא טרעדנאװעגמורא רעדא םילי,דת
 ־אמ ,םעראמז ,עטוג־טשינ טימ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןוא ןשינעטםיװ

 זןעײכעל
 ןוא טעכיכעצ ךיז הבלצ עלײב טאה ,ןרעפטנע וצ טאטשנא

 :טסוהעצ
 ,ןקורט רימ זיא ןעמוג רעד לײװ ,ןדער טשינ ןאק׳כ —

 ןעװ ןוא ,ןליופאב לצעג טאה — פאק א גגאלרעד ,אי —
 ־פארא םע לטנעי עביל יד טאה ,טיװעקא זאלג א ןגארטעגוצ טאה׳מ
 ןגיוא יד טנפעעג טשינ ײברעד טאה יז .רעםאװ יװ ןעגנולשעג
 ראפ ראלק ןראװעג זיא׳ס ןוא ,םורק ןײק ןאטעג טשינ ךיז ןוא
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ תױשעמ

 וליפא םיראוו היא ןיא ןציז םאוו םיקוביד יד ןעוט םאד זא ׳ןעמעלא
 ןײא ןיא ליפ יוזא ןפיוזםיוא טשינ ןאק רוכיש רעטםטינעג רעד

 .םײבראפ א ןא ןוא םעטא
 ןבאה םיקוביד ײװצ יד זא ,ןעזעגנײא טאה בצק לװנײז ןעװ

 :טגערפעג רע טאה ,תחא־די טכאמעג
 ־רב עדײב טנעז ריא ?ךדשמ טשינ ךיז ריא טנעז םוראװ —
 טלעג םענעגײא ןראפ .דיומ ןײא ןיא טצעזאב ךיז ט׳ריא .םננימ

 .בײװ־ןוא־ןאמ ןרעװ ריא טנאק
 הבלצ עלײב טאה — ? הנותח רעד ךאנ ןאט רימ ןלעװ םאװ —

 ? רודים ןײא ןופ ןענעװאד — .טגערפעגקירוצ
 .רעקלעפראפ עלא םאװ םאד —

 ,םעד ץוחא .ןשינעוט עלא ךאנ ןיוש זיא׳ם ? םאװ טימ —
 .ןביילב ןענאק טשינ גנאל אד רימ ןלעװ

 .דיומ עגנױ א ךאנ זיא לטנעי עביל יד ? טשינ םוראװ —
 םעימק ענײז ראפ .רענימיזדאר רעד טשינ זיא רעקראװ רעד —

 .טכראפ יאדמשא רעד וליפא טאה
 ~ ץאצ ׳ר ןיבר ןראפ וליפא ארומ ןײק טשינ באה ךיא —
 .הנותח ןײק ײב טשינ טלאה׳כ רעבא — .טמיראב ךיז לצעג טאה
 — ,טגערפעג הבלצ עלײב טאה — ? טשינ םאװ ראפ —
 רעװ טםװועג טםלאװ וד ןעװ ?ךודיש רעד ןא טשינ ריד טײטש׳ם
 עטיױוצ א ןעמונעגנײא וטםלאװ ,טנכדשעג רימ וצ ךיז טאה׳ם

 — הריגפ
 ? הנותח רעד ךאנ ןײז טעװ מןןװ ,טציא ןיוש טליש יז זא —
 רימ ןופ רעטלע יז זיא םעד ץוחא — .טלגילקעג ךיז לצעג טאה —
 ־רעטלע ןײמ ןײז טנאקעג טכײל טלאװ יז .קיצעביז ראי א טימ

 .עבאב

 טאה — ןראי ץיק טשינ ןענעז ןראי ענעטינשראפ ,םלוג —
 ןיב טלקעפעגרעבירא ךימ באה׳כ ןעװ ~ .טהנעטעג הבלצ עלײב
 ןיוש ךיא ןאק רעטלע ןוא ראי קיצנאװצ ןוא ןביז ןעװעג ט^ ךיא
 ,רעקיצכעז א יאדװא ? ןאטיפאקםפאנש ,וטםיב טלא יװ .חעװ טשינ
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 םיװעשאב קודצי

 ריד ךיז אאז תוכמ ליפ יוזא ׳קיצפופ ןופ רעקיגיױו לפיװ —
 .שיילפ ןבארג ןפיוא ןצעזאב

 ...תוכמ טימ ןײז לאז ,שײלפ רימ ביג —
 טאה מלוע רעד ןוא טרעפמאעג גנאל יוזא ךיז ןבאה יױוצ יד
 .ךודיש ןפיוא ןעגאטשאב ןענעז ײז זיב טדערעגוצ גנאל יוזא ײז
 ־עג ךיז ןבאה הלכ־ןתח עטיוט יד יװ טרעהעג טשינ טאה םע רעװ
 סאװ ףיוא טשינ טםײװ ,םהנתמ ,רעײטשסיוא ,ןדנ ןגעװ ןעגנוד

 .לבאפאק ןענעז םיצל

 טאה׳מ זא ,ןדנ ןיא ןעלצעג טצאשעגנײרא טאה הבלצ עלײב יד
 ןא ןטימ טמירעג ךיז טאה יז .םיכירכת ענעבעװ ןיא ןבארגאב יז
 ־רעטלע ןא טימ ןוא םארבלאװ ןיא שמש־ןטאלאש א ןדײזרעטלע
 זיא יז זא ,טרעכיזראפ טאה יז .ץיװעשיט ןיא ןירעקיט א ןעבאב
 יװ ןײר רעבירעד זיא יז ןוא דניז עלא ראפ ןעמוקעגפא גנאל ןיוש
 — .טנשרדעג יז טאה — ?סהלותב ןאראפ ןעד ןענעז׳ס .הלותב א
 ןיא ןוא רכז א ןיא טזיוהעג לאמ ןצכא ןיוש טאה המשנ עדעי
 טרשכ׳מ .למיה ןיא סהמשנ עײנ ןײק אטשינ רעמ ןענעז׳ס .הבקנ א
 םיוא ײז טרעטײל׳מ .חספ ףיוא סעפעג יװ לםעק א ןיא סהמשנ
 רעלטעב רעקיטכענ רעד .דרע רעד ףיוא קירוצ ײז טקיש׳מ ןוא
 ־דרעפ א .הלגע־לעב א טרעװ ןיציבר א ןופ .טאנגאמ א טנײה זיא

 .םקא ןא םוא ךיז טרעק טחוש א .להקה־שאר א קירוצ טמוק בנג
 :גײט ןײא ןופ ןטאנקעג זיא ץלא ?םוחי רעד זיא סאװ ,יוזא ביוא
 ןקז רעד ,רעב רעד ןוא רעבײרטנרעב רעד ,זיומ יד ןוא ץאק יד
 יד ןיא ןעװעג ןיוש זיא ,הבלצ עלײב ,ןײלא יז .דניקטעפניק׳ס ןוא
 ׳עטיאבג א ,דיומכלימ א ,רחום־האובת א םילוגלג עקידרעירפ

 .דמלמ־ארמג א
 !ןאטעג גערפ א טאה לצעג

 ? אה ,ארמג לקיטש א ךאב טםקנעדעג —

 ׳זאנ רעד רעטנוא לענש א טשינ רימ טוט ךאלמ רעד ןעװ י—
 ...טקנעדעג יאדװא ךיא טלאװ
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 ווויןא ןרעטנייה ןופ תױשעמ

 .טהנעטעג לצעג טאה — ? עצאצעמ ןײמ וצ ץטע טגאז סאוו —
 ביױו ץימ ןעװ .ןײטש א ןדעררעביא ןאק .לקםיפ ןפילשעג א —
 טלאװ ׳יז טײבראפ ךיא ןעמעװ ףיוא טםװועג טלאװ װעשטגיפ ןיא

 •ףאשעמאפ א ןיא ןעקנורטרעד ךיז יז
 ...רעירפ ןטיבראפ ןיוש ךיד טאה בײװ ןײד —

 ־העומש עשילרעטםיוא ןא טײרפשראפ ךיז טאה טאטש ןיא
 רמז־ילכ לצעג .זיוה ןיא ןעלטפעש ׳ר ײב הנותח א ןײז טעװ ןגראמ

 ...ןײז ךדשמ ךיז ןלעװ הבלצ עלײב ןוא

.5 

 ןא ןפורעגםיוא רע טאה ׳סעײנ יד טרעהעג טאה בר רעד ןעװ
 בר רעד .הנותח־ץראװש רעד ףיוא ןעמוק טשינ לאז רענײק ׳רוסיא
 ׳ר וצ גנאגנײרא םײב ןבאװ לאז רע שמש טידנעב טקישעג טאה

 .ןזאלנײרא טשינ מעגײק ןוא זיוה סלטפעש
 ןגעק ןוא ײנש רעטכידעג א ןלאפעגנא זיא טכאנ־רעביא רעבא
 טניװ רעד .טםארפ רעקידנעילג א טלעטשעג ךיז טאה ןגראמירפ
 טידגעב .םנעמיוק עלא ןיא טפײפעג ׳ײגש םעפוק טגאיעגגא טאה
 טקוקעגםיוא ׳ןםײװ ןיא טליהעגנײא ןצגאג ןיא ןראװעג זיא שמש
 טאה עטשמש יד .ףיונוצ ןעראש רעדניק יד סאװ שטגעמײגש א יװ
 טאה׳ס ראנ יװ .םײהא ןעמוגעגקעװא םענעריורפעג־בלאה א םיא
 םאד זיוה סלטפעש ׳ר ןיא טלמאזראפ ךיז טאה ׳ןרעמעד ןעמונעג
 ׳טיװעקא רעשעלפ ןעמונעגטימ ןבאה לײט .לבעפ עשיטאטש עצנאג

 .רעצכעםײבראפ ןוא םנספעש טנקורטעג — ערעדנא
 ןוא ןפאלשעג גאט ןצנאג א לטנעי עביל זיא ,ךעלגײװעג יװ
 טאה עגײפ עםיז עקנארק יד .ןקעװרעביא טנאקעג טשינ יז טאה׳מ
 זיא׳ם ראנ יװ רעבא .ץירג לפעל ראפ א ליומ ןיא ןםאגעגנײרא ריא
 .טצעזעגפיוא ךיז לטנעי עביל טאה תושמשה־ןיב רעד ןלאפעגוצ
 טנאקעג טשינ טאה׳מ זא ,שיגעפוטש אזא ןראװעג זיא בוטש ןיא

 :ןאטעג גערפ א טאה בצק לװנײז .עקליפש ןײק ןצעזנײרא
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 סיװעשאב קחצי

 ?גאט־הפווח ןיא טםאפעג טםאה ״דלכ —
 עלײב טאה — ײז ןבאה םינפ אזא ׳ןםע םיתמ יד יװ יוזא —

 .טדעפטנעעג הבלצ
 ?טײדג טםיב ׳ןתח ,וד ןוא ,ונ —

 .ןדנ םעד ץיז קלםמ דעידפ יז לאז —
 ...ביודד לטשעד א ,ביוטש לקעל א ־ באה׳כ םאװ םענ —

 דע זיא זיולב טשינ זא ,ןזיװאב טנװא םענעי טאה לצעג
 .ןחדב א ,ןזח א ,בר א ץיז ךיוא ןאק רע ראנ ,רעמזעלק רעטינעג א
 הלכ־ןתח טכאמעג ןוא םקידנענײװ א טליפשעגפיוא רע טאה רעירפ
 ,םכעלײרפ א טליפשעגפיוא רע טאה ךאנרעד .םימחר אלמ־לא ןא
 טקארבעג ,ןעמארג ןטכאלפעג טאה רע .תונחדב טימ טצריװאב
 לאז יז הלכ רעד טגאזעגנא טאה רע .םיקוםפ טלפירקראפ ,ןציװ
 רע .טפאשטריװ יד ןטיה ,ןריצ ןוא ןצופ ךיז ,ביװו ײרטעג א ץיז
 ״דתימה־םױ םעד ןםעגראפ טשינ ןלאז ײז ראפ יד טנראװעג טאה

 !ןעגנוזעגפיוא טאה רע

 ,ןיױו ,ןײװ ,ישהלכ ,ישהלכ
 .ץילא ןײז טשינ ןאק רעטיוט א
 עלקה ףכ ןופ רעדײלשעג ןיא
 .הלכ א ףיוא ןתח א טראװ

 ,קוביד טימ קוביד ,תמ טימ תמ
 .גוױז ץיז טכוז לטערש םעדעי
 — ,דש ,לװײט ,המוד ךאלמ

 .טעב א זיא רבק םעדעי
 — פעטש־תבש ,טנװײל עםיױו

 .פעלש א דײלק־הפוח א ןופ

 ־יױו יד ןבאה ,הנותח עתמא ץיק ןעװעג טשינ זיא׳ם ליוװ יװ
 ץלא .טצפיזעג ןכאה טײלםנאמ יד .ןרערט טימ ןםאגאב ךיז רעב
 .טליפשעג ,ןעגנוזעג ,טגאזעג טאה לצעג .גהנמ ןטיול ןעגנאגעגוצ זיא

234 



 ןוויזא ןרעטביזז ןופ תױשעמ

 ־עג םעד ׳לדיפ ןופ ץױועג םאד טרעהעג ךעלרעפנײשאב טאה׳מ
 ־אלק םאד .רעטײמורט םעד ןופ לאשעג םאד ,טעגראלק ןופ ףײפ
 יד טקעדעגוצ טשרעפמאלקימ טאה לצעג .קאזלדוד א ןופ שינעג
 טליפשעגפיוא טאה רע .םנקעדאב א טליפשעג ׳רעײלש א טימ הלכ
 יד זא ,טעהמכחעג ךיז טאה רע .תא ירה טגאזעג ,שראמ־הפוח א
 .לטשפ א טגאזעג ןתח־השעמ ,ךעלדנער ליפ וצ טאה ויױ ענרעדליג
 • בר־םירופ א ןופ השרד א ראנ ,לטשפ ןײק ןעװעג טשינ זיא׳ם
 ־יורג א טימ זיא רוח לײװ זװאװ עםיורג א אתזיו טאה םאװ ראפ
 ישטײד טדערעג טאה יתשו זא ןעמ טםײװ ןענאװ ןופ .תיח רעם
 טאה יכדרמ זא ןעגנורדעג זיא יװ .יתשו תחת ־טײטש׳ם ליױו
 לכב דלוה ועמשו ;טגאזעג טרעװ םע ליױו ?גנירעה טימ טלדנאהעג
 טלעפעגםיוא ןבאה׳ם ?הליגמ רעד ןיא חנ טמוק יװ .תוגידמה
 טאה עשז םאװ ראפ .ןחנ ןטעבראפ רע טאה ,םירוכיש ןשורװשחא
 ןופ ןדנ םעד טפיוזראפ טאה טול ליױו ?ןטול ןטעבראפ טשיג רע

 ...הלכ־תםנכה ראפ ןעראנש ןראפעג זיא ןוא רעטכעט יד
 ־ראפ א :קנאשעג־השרד ןפורעגםיוא לצעג טאה השרד רעד ךאנ
 ־הרהט רענרעבליז א ,דרע לארשי־ץרא עלעקעז א ,לגיפש רענעגנאה
 ־עגפארא טאה למעזעג םאד ןעװ .רעגײז רעקידנעײטש א ,לפעל
 ־עג טאה׳מ .עקצאזאק א טליפשעגפיוא לצעג טאה ,זענ יד טזאל
 ,טארט א ןלעטש וצ װו ןעװעג טשינ זיא׳ם רעבא ,ןצנאט טוװרפ

 .םעיאװאה טכאמעג ןוא טלקאשעג זיולב ךיז טאה׳מ
 :טרעמאיעצ ךיז טאה הבלצ עלײב

 !לצעג ,יוא —
 ? לצעק ,וטםליװ םאװ —

 ? ראװ רעד ףיוא ןײז טשינ םאד ןאק םאװ ראפ —
 •ראה א ףיוא טגנעה ןײלא ראװ יד —

 ,טסנרע םאד ןײמ ,ראנ ,ךיא .לכעליפש א םאד זיא ריד ײב
 םעשישטרעמ .םײחל ןעקגירט רימאל .לכעליפש םוש ץיק —

 ...םיתיזה־רה ןפיוא םיתמה־תיחת םוצ
 טגיונעגםיוא םע טאה רע ןוא זאלג א ןעלצעג טגנאלרעד טאה׳מ
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 םיוו׳עשאב קחצי

 ־עצ ךיז ןוא ,טנאוו רעד ןא ןכארבעצ סע טא,ד רע .םעדאב םוצ זיב
 :רדח ןופ ןוגינ א טימ ןעגנוז

 ,חנ תודלות הלא
 ,חוכ ןעמ טאה ןפנארב ןופ

 ,רקיע רעד זיא ןײװ עלעזעלג א
 .רוביש ןעמ טרעװ ןפנארב ןופ

 יז .לרעמעק ןיא ןגילנײא טנאקעג טשינ רעמ טאה עגײפ עםיז
 ־נארק ,ןשטאלקעטש ןיא ןײרא זיא ,לאש א ןיא טלי,דעגנײא ךיז טאה

 .ףיולעגנא םעד ךרוד ןםײרכרוד ךיז טוװרפעג טײהרעק
 ...!דניק ץימ טקינײפראפ ץע ,םיחצור —
 ־ןגירשעגנא ריא ףיוא טאה הבלצ עלײב

 רענעלאפעצ א וליפא .טשינ טרעטיצ ,ערײמ ענעכארקעצ —
 ...רעקניטש רעשטרעיװאז א ןופ רעסעב זיא רעמזעלק

 .ןעײרשעג ןוא טירט טרעהרעד ךיז ןבאה טכאנ רעד ןטימ ןיא
 טכארבעג ,עקראװ ןופ טרעקעגמוא טאהעג ךיז טאה לטפעש ׳ר
 םידיםח רעקראװ יד .ם,דלוגס ,םהעבשה ,םעימק עיינ טימ עבראט א
 .בר־ברע סאד ןבײרטראפ וצ טײרג ,םיא טימ ןעמוקעגטימ ןענעז

 :ןפורעג ןוא ןעלטראג יד טימ טעכאפעג ןבאה ײז
 !םיורא ץכעטניהעג —

 ,םידיסח יד ןלעטשנגעק ךיז טוװרפעג ןבאה ןעגנױ עכעלטע
 ײז ןוא םיפ יד ףיוא גנאל יוזא ץיטש ןופ דימ ןעװעג ןענעז ײז רעבא

 :ןגירשעצ ךיז טאה לצעג ,ריט רעד וצ ןאטעג זאל א ךיז ןבאה
 וצ ײז טיג !םעקארקאפ יד ײב טשינ ךיז טזאל ,רעדירב —

 ...!רעםישנקאלפ וד ,יעה ירעפעפ ןקעמש
 הבלצ עלײב טאה — !ןדלעה ענעיורטש ,ןזאה ,םינדחפ —

 .טעשטיװקעג
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 זיא לײװ א דאנ רעבא ׳פעלק טפאכעג ןבאה םידיסח ראפ א
 ־שאנשראפ ןלאפעגנײרא ןענעז םידיסח יד ,.ןפאלעצ דיז עטאלאה יד

 .םרח טימ טנראװעג ׳עטעק
 !׳^טעג גאז א טאה לצעג

 והחמיש רעזדנוא טרעטשראפ טאה׳מ ״דבלצ עלײב —
 ? עקשעמעל א ,ליבסנאמ א ׳וטסיב סאװ •—

 טאה ,רעװארװאי רודגיבא ׳ר ׳זיולק רעקראװ ןופ יאבג רעד
 סלטנעי עביל וצ ןעגנורפשעגוצ זיא רע .חוכ טימ ןביוהעגנא דײלג
 יד רעבא ׳דלאװעג טימ סעימק יד ןעגנעהנא ריא טוװרפעג ׳טעב
 ,לפאק ןטימ לטיה סאד ןסירעגפארא םיא טנאה ןײא טימ טאה דיומ
 ערעדנא יד .דראב רעד ײב טפאכעגנא םיא — רעטײװצ רעד טימ
 ״דטוס ״דפוצח :ןגירשעג ,ןעמונעגנא סיא ראפ דיז ןבאה םידיסח
 .סקניל ץא סטכער ףיוא ןסימשעג טאה קוביד רעד רעבא ןהפילק
 ײב פוצ א רעװ ןוא קאב רעד ןיא םעלפ א ןגארקעג טאה׳ס רעװ

 .ןפיר יד ןיא דראטש א רעװ ,םינפ ןיא ײפש א רעװ ן האפ א
 רעטעפש ןבאה לעארעג םעד טניוװעגײב ןבאה סאװ ענעי
 ןזיװעגסיורא ןבאה ,(םילבחמ יד רעדא) לבחמ רעד זא ,טגאזעג־תודע

 .עבטה דרדכ אלש חוכ א

 זיא יז זא ןפורעגסיוא דיומ יד טאה ,עמורפ יד ןקערשוצנא
 ־עג ,דמעה סאד דיז ןופ טקילפעגפארא יז טאה דאנרעד .הדינ א
 ןבאה קילב םעד טרעקעגפא טשינ ןבאה סאװ ענעי .דנאש יד ןזיװ
 ןוא סטכער .קיופ א יװ ןזאלבעגנא ריא זיא דיוב רעד זא טקרעמעג
 ןוא ,פעק יװ עסיורג ,סעילוג ײװצ טצראטשעגסיורא ןבאה סקניל
 טאה קוביד רעד .תוחור יד טראד ןציז׳ס זא ,ראלק ןעװעג זיא׳ס
 .גנאלש א יװ טעפישעג ,ףלאװ א יװ טליוהעג ,בײל א יװ טלירבעג
 .טעשטארגעג ,ןסיבעג ,סיפ יד טימ םידיסח יד ןסיוטשעג טאה רע
 ,עגירדעקסאילפ ,פאלצ ,קאינכ — רעקראװ םעד ןפורעגנא טאה רע
 ןטאשעג טאה רע .טאג טרעטסעלעג ,םיקידצ עלא ןעװעג הזבמ

 .רעגעלשטניה ןשיװצ טשינ סניוזא טרעה׳מ סאװ ״רפ־לובינ טימ
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 םיוועשאב קחצי

 ־עג הרע רעד ףיוא קעװא ץעז א ןאטעג ךיז טאה לטפעש ׳ר
 יד טימ ןגיוא יד טלעטשראפ טאה רע .לבא ןא יװ ןציז ןבילב
 טפאכעג טאה עגײפ עםיז .ןטיוט א רעביא יװ טלקאשעג ךיז ,טנעה
 ריא ןלאפאב ןענעז סאװ ,טײל יד ןבײרטדאפ טוװרפעג ,םיזעב א
 ןטימ ןלאפעג זיא יז ןוא טפוטשעגקעװא יז ז^ה׳מ ראנ ,רעטכאט

 .דרע רעד וצ םינפ
 יד טפאכעגנא טײלעגנױ עשידיםח עכעלטע ןבאה לײװ א ךאנ
 ־טראג יד טימ חנובעגוצ יז ,סיפ יד ץא טנעה יד ײב ןעלטנעי עביל
 םרעקראװ םעד ןאטעגנא קנאדרעביא ריא טאה׳מ .טעב םוצ ןעל

 .םעימק
 ־גנארעג םעד ןיא טמוטשראפ לײװ א ןראװעג זיא םאװ ,לצעג

 .ןרעה ךיז ןופ טזאלעג רעדיוו טאה ,שינעל
 ...תפונט ןענעז םעימק ענײז זא ,תפומ־לעב םעד טגאז —

 זץלא ךאנ טסנקײל ןוא םונהיג ןיא ןיוש טםיב ,עשר —
 .טייל ערעייא טימ לופ זיא םונהיג׳ס —
 ןלםעלש טײרדעגרעביא ,לװנמ ,בלכ —

 ־עג הבלצ עלײב טאה — זםענאצאפאל ,ריא טליש סאװ —
 עשלאפ טיג קיפאצ רעײא םאװ דלוש רעחנוא סאד זיא — .ןפור
 טשינ מיב ןײק ריא ןרימ .ךאמעג לדײמ םאד טזאל רעםעב ? םעימק

 קילג ריא .פאק ןיא גיוא ןא יװ ןטיה יז ןלעװ רימ ,טרעקראפ .ןאט
 ־נוא .ןרעטאט ןײק טשינ ,ןדיי ךיוא ןענעז רימ .קילג רעזדנוא זיא
 רימ ביוא .ינים גראב ןפיוא ןענאטשעג ךיוא ןענעז ם״דמשנ ערעזד
 — ןעמוקעגרעביא עקירעזדנוא׳ס ןיוש רימ ןענעז ,טזײרגעג ןבאה

 .רעבירא לצימש א טימ ךאנ
 !םיורא ,אתפלח ,אתבלכ —

 .ןלעפעג טעװ רימ ןעװ זײג ל׳כיא —
 ןרפוש זאלב ,םורדוט —

 והעיקת —
 ־מוא ןא טימ טכאנ רעד ןיא טלאשעצ ךיז טאה רפוש רעד

 .רעמיװעג ךעלמײה
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 .טכאלעצ ךיז טאה הבלצ עלײב
 .ןטלאק ןפיוא ןעמ טזאלב ,ןםײה ןפיוא פא ךיז טירב׳מ זא —

 1 םירבש —

 יד רעטניה םירבש ןייק טשינ ךייא ןלעפ׳ם ,םעגעגאמש —
 .טעפשעג לצעג טאה — ךעלדנעבעליק

 טאהעג ךיז ןבאה ןעגנױ עליוװ ענעפאלטנא יד ןופ לאצ א
 יד .םרעסעמ ,םנקעטש ךיז טימ טקארבעג ןבאה ײז .טרעקעגמוא
 רעקראװ יד זא ,הרושב יד טרעהעג טאהעג ןבאה םידיסח רעניזדאר
 •ןצײר ךיז ןעמוקעג ןענעז ײז ןוא הלועפ ץיק טשינ ןבאה םעימק
 ־עג טאה׳ם רעװ ,טעכיכעג טאה׳ס רעװ ןוא טנײװעג טאה׳ס רעװ
 .למיה םוצ טנעה יד ןביוהעג טאה׳ם רעוו ץא םידיםח יד ןטלאש
 עטפאלשראפ יד ןביוהעגפיוא ןבאה ,םעטנכש ,רעביױו יױוצ
 טאה׳מ ןזא ןלאפעגפארא טאהעג ריא זיא עקפאק יד .ןעגײפ עםיז
 עסײװ ןעלצראװ טימ לופ ,פאק ןטלאגעגפא ריא לײװ א ןעזרעד
 ןביוהעגפיוא טאה יז .טקעדעגוצ שינעלײא ןיא יז טאה ץימע .ראה

 :ןעגנאגראפ ךיז ,ןטסיופ יױוצ
 ,םלוע לש ונובר ...ודניק ץימ טעגרהרעד ריא ,םיחצור —

 ״.!תוכמ ם,רערפ ײז ףיוא קיש
 ערעדנא ,ץכעליױורעטניה ףיוא ןטערטעגפא ןענעז םידיםח לײט

 .טרעפטנעעגפא ןבאה
 טשינ טעװ קוביד רעד זיב ןענאד ןופ קעויש טשינ ן׳רימ —

 1 סיורא
 ...ןדמושמ ,קלמע ,ןטש —

 ...יתזבנ ,ץראה־םע ״רטוש —
 ןבילבעג ןענעז םיקוביד יד ןוא טקורעג ךיז ןבאה ןהעש יד
 ךיז ןבאה ערעדנא .םײהא קעװא ןענעז םידיםח לײט .קיקענטראה
 יד טימ המחלמ יד ןריפ וצ טײרג ,טנאװ רעד ןיא טראפשעגנא

 .תוחוכ עטצעל
 טסגנא ןײז ןיא ןוא ליד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טאה לטפעש ׳ר

 • דײר עכיױו םיקוביד יד וצ הער ןעמונעג
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 ־רעה עשידיי ןבאה ריא טפראד ,ןיױ טנעז ריא דלאביװ —
 ־עג טגיל .רעטכאט רערשכ ץימ ןופ ןראװעג זיא׳ס םאװ טעז .רעצ
 ךיא .קנארק זיא השיא ןײמ .הטיחש רעד וצ םפעש א יװ ןדנוב
 גנאל יװ .הפשא טרעװ רחםימ ץימ ןופ .םיפ יד ןופ לאפ ןײלא

 .תונמחר קנופ א טאה ןלזג א וליפא ?ןקינײפ זדנוא ריא טעװ
 ...תונמחר ׳אק ׳שינ ךיוא זדנוא ףיוא טאה׳מ —

 .טײטש׳ס .ןוקית א ןגירק טלאז ריא ןײז ללפתמ ל׳כיא —
 ןםיוטשראפ טשינ טרעװ המשנ עשידיי םוש ןײק .חדנ ונממ חדי אל

 .קיבײא ףיוא
 .טגערפעג לצעג טאה — ?זדנוא ראפ ןאט ריא טעװ םאװ —

 ? ןצכערק ןפלעה —
 הנשמ .הקדצ ןלײט ,תױנשמ ןענרעל .םיליהת ןגאז ל׳כיא —
 .שידק ךײא ךאנ ןגאז ל׳כיא .המשנ םאװ תױתוא ענעגײא יד טאה

 .םישדח ףלעװצ עצנאג
 .ןראנ טשינ ריא טנאק ךימ .רעיופ ןײק טשינ ןיב׳כ —

 .טראנעג טשינ םענײק ״רלילח ,דניצא זיב באה׳כ —
 רעמזעלק לצעג טאה — טראװ ןטלאה ט׳ריא זא ,טרעװש —

 .ןליופאב
 — ?רימ ןופ קעװא ןיוש טסליװ וד ?עלעצעג ,זיא סאװ —

 .רעטכעלעג טײשראפ א טימ טגערפעג הבלצ עלײב טאה
 .ן׳ינעג א ןאטעג טאה לצעג

 .גראװטלא ןפיוא תונמחר א רימ זיא׳ם —
 ?טכאנ עטשרע יד ךײלג הנוגע ןא ןזאל ךימ טסליװ —

 .טסנאק וד ביוא ,טימםוק —
 ,ךשוח ירה יד דעטניה ?ןיהװו —

 .ןגארט ןלעװ ןגיזא יד וװ —
 נטנאידעמאק ?ןגיוא ןעד ןבאה רימ —

 ריא סאװ ץלא םאד ןטלאה ט׳ריא זא ,לטפעש ׳ר ,טרעװש —
 עקילײה א טוט — .טדערעג רעמזעלק לצעג טאה — וצ טגאז
 ןעמוקקירוצ ךיא לעװ ,טראװ רעײא ןכערב טעװ ריא ביוא .העובש
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 זא ,לת אזא דײא װפ ןכאמ ןוא ארחא ארטם רעצנאג רעד טימ
 .ןעמוקעגניהא זיא ץיבעג רעירז װו ןםיװ טשינ טעװ׳מ

 יד ןבאה — ו טשינ טרעװש ׳לטפעש ׳ר ,טשינ טרעװש —
 !םשה לוליח זיא העובש אזא — .טמעראילעג םידיםח

 ״דלילח ׳רימ ןלעװ ׳טשינ ביוא .רעװש ,רעניימ ןאמ ,רעװש —
 .ןײגרעטנוא עלא

 .דראב רעד ײב ןעמונעגנא ךיז טאה לטפעש ׳ר
 םאװ ץלא ןײז םײקמ לעװ׳כ זא ״דעובש א וט׳כ ,םירטפנ —
 ךאנ ןגאז לע׳כ ,תױנשמ ךײא ךאנ ןענרעל לע׳כ ,רימ ףיוא םענ׳כ
 ןראװעג קלתםנ טנעז ריא ןעװ רימ טגאז .םישדח ב״י שידק ךײא
 ץיק אטשינ ןענעז׳ם ביוא .טכילטײצראי ךײא ךאנ ןדגיצ ל׳כיא ןוא
 ןלעטש םלוע־תיב ןפיוא ןראפ ךיא לעװ ,םירבק ערעײא ףיוא תובצמ

 .הבצמ א

 רימ ״דבלצ עלײב ,םוק .אטשינ ךיוא ןיוש ןענעז םירבק יד —
 •ןעײג

 .טלעטשראפ ןענעז ןגעװ עלא זלצעג ,װו —
 .װעשטניפ ןיא ןיוש טגאט׳ם ,םוק —

 !ראנעג׳ם רעטכאט רעשידיי א ןופ טכאמעג טםיזמוא ,ץל —
 רעדא — .ןאטעג ףור א לצעג טאה — !פא ךיז טקור —

 ...!ךײא ןופ םענײא ןיא װירא לעװ׳כ

 ריט יד ליוװ יװ זא ,גנארדעג אזא ןוא הלהב א ןראװעג זיא׳ם
 ןעלטיה .םיורא טשינ רענײק זיא ,טלארפעגפיוא ןענאטשעג זיא
 ־עשטראפ ךיז ןבאה םישובלמ .ןלאפעגפארא ןענעז םעקלומראי ןוא
 טאה ײרשעג טקיטשראפ א .ןםירדלאװג ןגארקעג ,לגענ ןיא טעפ
 ןענעז םידיםח עכעלטע .רעזדלעה םנעמעלא ןופ ןםירעגםיורא ךיז

 .ןטארטעג ײז ףיוא ןבאה ערעדנא יד ןוא ןלאפעג
 ־רעד ךיז טאה׳ם ןוא ליומ םאד טנפעעג טאה לטנעי עביל
 ריא ןופ םיורא זיא ץבערג א ,ליוטםיפ א ןופ יוו םאש א טרעה
 ןוא טײרדעגרעביא ריא ךיז ןבאה ןגיוא יד .ץרעקולש א ןוא
 קנאטשעג א .תמ א יװ םײװ ,ןשיק ןפיוא לאפ א ןאטעג זיא יז
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 עםיז .רבק ןופ חיר א ,רדח םעד ןיא ןאטעג גארט א ךיז טאה
 ׳רעטכאט רעד וצ טרעטגענרעד ךיז סיפ עקירעבאלש טימ טאה עגײפ

 ןפמורשעגגײא ןוא ךאלפ ןראװעג ריא זיא ךיוב רעד .ןדנובעגפיוא יז
 .טרובעג ןכאנ ןירעניװעג א ײב יװ

 רעקיטש ײװצ זא ,טגאזעג תודע רעטעפש טאה לטפעש ׳ר
 ןגיולפעגוצ ןוא רעכעלזאג םלטנעי עביל ץפ םיורא ןענעז רעײפ
 טלאפש םעד ךרוד ןוא טצאלפעג טאה ביוש א .רעטצנעפ םוצ

 ...והותה־םלוע ןיא טרעקעגמוא ךיז תומשנ עקידניז יױוצ יד ןבאה

,7 

 ,םיורא ריא ןופ ןעגעז םיקוביד ײװצ יד יװ םעד ךאנ ןכאװ
 טלעטשעג ריא טאה אפור רעד .קנארק ןגעלעג לטנעי עביל זיא
 טשינ טאה לטנעי עביל רעבא ,רעדא ןגאלשעג ,םעקװאיפ ,סעקנאב
 טאה םאװ ,קדצהתניל הרבח רעד ןופ ענעדיי א .ןגיוא יד טנפעעג
 ײב טאה יז זא ,טגאזעג תודע טאה ,רעפאלש רעד ײב טקיטכענעג
 םלצעג ןוא רעטצנעפ ןרעטנוא סקירעיורט א ןליפש טרעהעג טכאנ
 ־נײרא קירוצ םיא ןוא םעימק יד ןעמענפארא לאז דיומ יד טעבעג

 .רעטכעלעג םהבלצ עלײב ןעמונראפ ןבאה ךיוא לאז עטיאבג יד .ןזאל

 טאה יז רעבא ,ךיז וצ ןעמוקעג לטנעי עביל זיא טײצ א ךאנ
 טצאלגעג ןוא טעב ןיא ןםעזעג זיא יז .ןדער טרעהעגפיוא טעמכ
 ןבאה ןבלאװש יד ,רעבירא טאהעג זיא רעטניװ רעד .רעטצנעפ םוצ
 טסעג א טיובעג ןוא רעדנעל עמעראװ יד ןופ טרעקעגמוא ךיז
 טעב םלטגעי עביל ןופ ןעזעג טאה׳מ .ךאד םלטפעש ׳ר רעטנוא
 ןבאה ,יז א ןוא רע ןא ,ןכראטש יױוצ װו ,לוש רעד ןופ ךאד םעד

 .תופקה טכאמעג ,טםענ עקיראיראפ יד טכירראפ
 רעמ טעװ׳מ זא טאהעג ארומ ןבאה עגײפ עסיז ןוא לטפעש ׳ר
 עקלעמש רעבא ,ךודיש ץיק ןעלטנעי עביל טימ ןאט ןענאק טשינ
 םעד ףיוא טײטשאב רע זא ,עשטרעיװאז ןופ ןבירשעג טאה לז^מ
 לטפעש ׳ר .לטירד א ףיוא ןדנ םעד ןרעכעה םיא טעװ׳מ ביוא ךודיש
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 ךיז טאה תועובש ךאנ .ןעגנאגעעײא ךײלג ןענעז עגײפ עםיז ןוא
 רעכעה טשינ ,שרדמ־תיב רעצװאלדיש ןיא ןזיװאב לטאמ עקלעמש
 לזדלעה לאמש א ףיוא פאק ןםיורג א טימ רעבא ,לגניי־רדח א װפ
 ־נראה יװ טציפשעגםיוא ןוא טײרדעגפיונוצ תוז^ יױוצ טימ ןוא
 םאװ ןגיוא עלעקנוט ןוא ןעמערב עטכידעג טאהעג טאה רע .ךעלד
 ־תיב ןיא ץירא זיא רע ראנ יװ .זאנ ץיפש ןפיוא טקוקעג ןבאה
 .ןענרעל טצעזעגקעװא ךיז ןוא ארמג א ןעמונעגםיורא רע טאה שרדמ

 םיא ןעמוקעג זיא׳מ זיב טמורבעג ןוא טלקאשעג ךיז יוזא טאה רע
 .םיאנת יד וצ ןעמענ

 זיולב לאמ־סנק םעד ףיוא ןטעבראפ טאהעג טאה לטפעש ׳ר
 זיא רעטכאט רעד ןיא םאװ טײצ רעד ןיא לײװ ׳טײל עטלײצעג
 ייס םיאנוש ךם א ןגארקעג לטפעש ׳ר טאה קוביד רעד ןםעזעג

 .רעקראװ יד ןשיװצ ײס ,םידיסח רענימיחאר יד ןשיווצ
 ־םנאמ יד טצעזעגקעװא שיט ןײא ײב ןעמ טאה ,ךיז טריפ׳ם יװ
 לטשפ א טגאזעג טאה ןתח רעד .רעבײװ יד ןרעדנא םײב ,טײל
 .העש עבלאה א לטשפ אזא טרעיוד ךעלניױועג .לקםנה רוש ןגעװ
 ־עג ץלא ךאנ טאה ןתח רעד ןוא רעבירא ןענעז העש יױוצ רעבא
 ־סיוא טכאמעג ײברעד טאה רע .לכלוק קיצלירג א טימ טנשרד
 ןיא קיטיױו א ןופ יװ טמירקראפ ךיז רע טאה אד .ןקינ עשילרעט
 טאה אד ?תאפ א ײב ןאטעג פוצ א ךיז רע טאה אד ןוא דײװעגניא
 ראה ןצארפש ןביוהעגנא ןיוש ןבאה׳ם װו ,ןיק םעד טצארקעג רע
 .רעיוא ןופ לפעל םײב טפאכעגנא ךיז רע טאה אד ןוא ,דראב א ןופ
 ־ײמש א ןצפעל יד ףיוא ןסאגעגםיוא ךיז טאה לאמ וצ לאמ ןופ
 .לגענ ױו עקיציפש ,ץיצ עכעלצראװש טקעלפטנא ךיז ןבאה׳ס װא עלעכ
 טשינ שיט ןשירעביױו םייב לטנעי עביל טאה טײצ עצנאג יד
 ןםעומש וצ טרעגאב ןבאה רעביױו יד .קילב םעד ןעמונעגפארא
 ־נײא סאד ,ךעלכיק יד ןכוזראפ לאז יז טדערעגוצ יז ןוא ריא טימ
 ,ןפיל יד ןסיבעג טאה לטנעי עביל רעבא ,דעמ םעד ,םטכאמעג

 .טפאגעג

 ןופ ןשיגערעהוצנא װא ןשינעטסוה ,ןשינעטראװפא עגנאל ךאנ
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 סאד ןםירעגרעביא ןתח רעד טאה ,ןײז רצקט לאז רע ,ערעדגא יד
 רע רעבא ,םיאנת יד ןבײרשוצרעטנוא ןבעגעג םיא טאה׳מ .לטשפ
 ןגיוב םעד טנעײלעגרעביא רעירפ ראנ ,טעמתחעג ךײלג טשינ טאה
 ,היאר עצרוק א טאהעג ,םיוא טזיױו ,טאה רע .ףום ןזיב ביוהנא ןופ
 טאה רע .זאנ ץיפש ןטימ ריפאפ סאד טרירעגנא טאה רע ליױו

 .ןעגניד ןעמונעג לאמ א טימ ךיז
 .עינאפש ענרעבליז א ןבאה ףראד תילט רעד —

 לטפעש ׳ר טאה — טםגנאלראפ וד יװ עיגאפש א ןבאה ט׳רע —
 .ןבעגעגכאנ

 .ןײרא סע טבײרש —
 טאה ןתח רעד .סעניגראמ ןפיוא ןבירשעגנײרא סאד טאה׳מ

 !טהנעטעג ןוא טנעײלעג רעטײװ
 •עטיװאלס ןופ ץיז לאז ט״ש סאד ליװ׳כ —

 .עטיװאלם ןופ ןײז טע׳ם —
 .ץירא סע ץבײרש —

 ־עג ןתח רעד טאה ןעגנובײרשוצ ןוא ןשינעגניד ךם א ךאנ
 יד .לדאג לאירתכ חונמה ןב לטאמ עקלעמש :םיאנת יד טעמתח

 .ךעלעטניפ־ןגילפ יװ ,ךעלתױתוא ךעלעציפ טאהעג טאה המיתח
 ןוא ןעלטנעי עביל םיאנת יד ןגארטעגוצ טאה לטפעש ׳ר ןעװ

 !ךיוה ןוא ראלק ןפורעגנא ךיז יז טאה ,ןעפ יד טגנאלרעד ריא
 .ןענעמתח טשיג ל׳כיא —

 1 שײבמ ךימ טםיב ,רעטכאט —
 .םיא טימ ןעניוװ טשינ ל׳כיא —

 .ןקאב עטלצנירעג יד ןפײנק ןעמונעג טאה עגײפ עםיז
 !םײהא ץטײג ,ןשטנעמ —

 ־ײװ לײט .רעטכײל יד ןיא טכיל יד ןשאלעגםיוא טאה יז ןוא
 ןבאה ערעדנא ,ןעמאמ רעטבירטאב רעד טימ טגיױועגטימ טאה רעב

 .טרעפטנעעג טשינ םענײק טאה יז רעבא .הלכ יד טלדיזעג
 ןראװעג ןענעז ןבוטש יד ןוא טרעיודעג גנאל טשינ טאה׳ם

 .ןדאל יד ןכאמראפ םיורא זיא טסניד יד .קידײל ןוא לקנוט
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 ׳ןינמ ןט׳שרע ןטימ שרדמ־תיב ןיא ןענעװאד טגעלפ לטפעש ׳ר
 םוקמ םעד ןיא ןזיװעג טשינ דיז רע טאה ןגראמירפ םענעי רעבא

 ײב ריט יד .עקטאי ןיא ןעמוקעג טשינ זיא עגײפ עםיז .שודק
 ־ראפ רעטצנעפ יד .טלטײקראפ ןענאטשעג זיא זיוה ןיא ןעלטפעש ׳ר
 •עשטרעיװאז ןײק ןראפעגקירוצ דלאב זיא לטאמ עקלעמש .ןעגנאה

 ןיא טנװאדעג רעדיװ לטפעש ׳ר טאה טײצ לקיטש א ךאנ
 ־נײא קראמ ןיא ןעגנאגעג רעדיװ זיא עגײפ עםיז ןוא שרדמ־תיב
 ןיא םיורא טשיג רעמ זיא לטנעי עביל רעבא ׳רעביוק ןטימ ןפיוק

 ־קעװא ץעגרע יז ןבאה עמאמ־עטאט זא ׳טנכערעג טאה׳מ .ןםיורד
 טשינ .םײה רעד ןיא ןבילבעג זיא לטנעי עביל ׳ץינ רעבא ,טקישעג
 םענייק טימ ןוא לרעמעק ריא ןיא טרעדנוזעגפא ךיז טאה יז ,רעמ
 ־עגנײרא ריא טאה רעטומ יד ןעװ .טראװ ןײק טדערעגםיוא טשינ
 .הצירפ א ײב יװ טפאלקעגנא רעירפ יז טאה ,ןםע רעלעט א ןגארטעג

 רעטומ יד ןוא םילכאמ יד ןופ טכוזראפ םיוק טאה לטנעי עביל
 .שדקה ןיא ךעלכיאי ןוא ןצירג יד טקישעגקעװא טאה

 רעד ןגאלשראפ טוװרפעג םינכדש ךאנ ןבאה טײצ לקיטש א
 ןופ ןגירשעגםיורא טאהעג טאה׳ם תמחמ רעבא ,םיכודיש ןעלטנעי
 ןשיטײל ןײק יז טאה ,ןתח א טמעשראפ טאה יז ןוא קוביד א ריא
 ־וצםיורא טימעג ךיז טאה לטפעש ׳ר .ןאט טנאקעג טשינ ךודיש

 זיא רענעי רעבא ,הליחמ א רוחב רעשטרעיװאז םעד ײב ןגירק
 ־םיורא טאה׳מ .עטיל רעד ןיא הבישי א ןיא ץעגרע קעװא טאהעג
 ןפיוא ןעגנאהעגפיוא ךיז טאה רוחב רעד זא העומש א טזאלעג

 .לטראג

 םלטפעש ׳ר מפ ןכײװ ןביוהעגנא םינכדש יד ןבאה לײװ א ךאנ
 רעד .ןציזראפ טעװ לטנעי עביל יד זא ,ראלק ןראװעג זיא׳ם .זיוה
 ןוא ןםקאװעגרעטנוא לײװרעד זיא ,ריאמ קודצ ,רעדורב רערעגניי

 .ןידנעב ןײק טאהעג הנותח טאה
 ־ניװ א ןיא ןעשעג זיא׳ם .לטפעש ׳ר ןראװעג רטפנ זיא רעירפ
 ךיז טאה לטפעש ׳ר .טכאנ רעד ןטימ ןיא ,קיטשרענאד ןקידרעט
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 ־אב םײב ןענאטשעג זיא רע •תוצח ןטכירוצפא טרעדעפעג טאהעג
 ־תיב ןברוח ןפיוא הניק א טגאזעג ןוא פאק ןפיוא שא טימ ׳רעמעל
 רעד .שרדמ־תיב ןיא ןאמערא ןא טקיטכענעג דארג טאה׳ם .שדקמה
 ־עג ןוא רעגײזא ײרד םורא טקעװעגרעביא טאהעג ךיז טאה דיי
 ןעמונראפ רע טאה לאמ א טימ .לפאטראק ראפ א ןוױוא ןיא ןטארב
 ׳ר זא טקילברעד ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה רע .פאלק ןפמעט א
 רעסאװ טצירפשעג םיא ףיוא טאה רע .ןלאפעגקעװא זיא לטפעש

 .סיורא טאהעג ןיוש זיא המשנ יד רעבא ׳םאפטנאה ןופ
 טאה׳מ .הריטפ םלטפעש ׳ר ףיוא טגאלקעג ןבאה טײלטאטש יד
 שרדמ־תיב ןיא ןגעלעג זיא רע ראנ ,םײהא ףוג םעד ןעמונעג טשינ
 ־אטש עכעלטע ןוא בר רעד .הרהט רעד זיב םנפאקוצ טכיל טימ
 עביל .דפסה א ןעלטפעש ׳ר ךאנ טגאזעג ןבאה םידמול עשיט
 עביל .רעטומ רעד טימ ןעמאזוצ ןורא םעד טײלגאב טאה לטנעי
 רעצראװש א ןיא טליהעגנײא טאהעג ןצנאג ןיא ךיז טאה לטנעי
 םײװ יוזא ׳םינפ לקיטש א טצראטשעגסיורא זיולב טאה׳ם ןוא לאש
 ןופ טײװ טניוװעג ןבאה ןיז עדײב .םלוע־תיב ןפיוא ײנש רעד יװ
 טנאקעג טשינ ןעמ טאה ׳קיטײרפ זיא׳ם יװ יוזא ןוא ,עצװאלדיש
 ןײק טשינ זיא׳ם ליױו ,תבש־רעביא זיב היװל רעד טימ ןטראװ
 ׳ר טאה׳מ .הרובק רעד זיב גנאל יוזא ןגיל וצ תמ א ראפ דובכ
 להוא םעד ןבענ עקרק א םלוע־תיב ןפיוא ןבעגעגפא ןעלטפעש
 קיטײרפ רבקמ זיא׳מ םאװ ענעי זא ,טנאקאב זיא׳ם .בר ןטלא ןופ
 ךאלמ רעד ליױו ,רבקה־טוביח ןײק ןופ טשינ ןדײל ףלעװצ ךאנ

 ,טור עקידרעײפ יד תבש־ברע קעװא טגײל המוד
 יז רעבא ,ראי עכעלטע טרעטאמעג ךאנ ךיז טאה עגײפ עםיז
 ךיז טאה עריא טלאטשעג יד .גאט וצ גאט ןופ ןעגנאגעגנײא זיא
 טשינ רעמ ךיז יז טאה ראי עטצעל םאד ,טכיל א יװ ןגיובעגסיוא
 ,ןדניקלאז ףיוא טזאלראפ ןצנאג ןיא ךיז ,לדנאה ןטימ ןבעגעגפא
 ןיא גאטראפ חעי ןענעװאד ץיג ןביוהעעא טאה יז .תרשמ םעד
 ־םיוא ךיז ןוא דלעפ ןפיוא ןעמוקעג טפא זיא ןוא לושרעבײװ רעד

 .רבק םלטפעש ׳ר ףיוא טקערטשעג
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 ־עג ןוא ,ןאמ ריא יװ םיצולפ יוזא ךײלג יז זיא ןבראטשעג
 גאט ןצנאג א זיא עגײפ עםיז .הליענ וצ רופיכ־םױ סע טאה ןפארט
 סאװ רעביױו יד .ןרערט ןסאגראפ ןוא עטארק רעד ײב ןענאטשעג
 יװ לעג זיא יז זא ,טקרעמעג ליוװ ןבאה ןבענרעד טעטש ןבאה
 ־חוקיפ ליױו ,ןכוזראפ סעפע לאז יז ןגאלשעגראפ ריא ןוא םקאװ
 טשינ טאה עגײפ עםיז ראנ ,תװצמ עלא ןופ רעכליב זיא שפנ
 ־ןאטעג ףור א טאה ןזח רעד ןעװ .תונעט םעד ןכערב טלאװעג
 םעזוב ןופ טלבארגעגםיורא עגײפ עםיז טאה ,חתפ םימש ירעש
 םאד ןרעטנימוצפיוא הלוגם א זיא סאװ ,קראטשבראה עלעשעלפ א
 ־עגסיורא ריא ךיז טאה עלעשעלפ סאד רעבא ,טימעג עטכאמשראפ
 םינפ ןטימ לאפ א ןאטעג זיא עגײפ עםיז .טנאה רעד ןופ טשטילג
 ךאנ ןפאלעג זיא׳מ ןוא ײרשעג א ןראװעג זיא׳ם .רעדנעטש םוצ
 ־םלוע ןפיוא רעבירא טאהעג ןיוש זיא עגײפ עסיז רעבא ,אפור םעד

 :ןעװעג ןענעז עריא רעטרעװ עטצעל יד .תמאה
 -רעטכאט ןײמ —

 .היװל רעד טימ ןיז עדײב ףיוא טראװעג ןעמ טאה לאמ סאד
 עביל רעבא .רעטםעװש רעד טימ ןעמאזוצ העבש ןסעזעג ןענעז ײז
 ײב טנװאדעג ןבאה סאװ ןדיי יד .ןטלאהאבםיוא ךיז טאה לטנעי
 ןבאה ,ןײז־לבא־םחנמ ןעמוקעג ןענעז םאװ ןוא ןינמ טימ םילבא יד
 ךיז טאה לטנעי עביל .ןריאמ קודצ ןוא ןהידידי ןפארטעג זיולב

 .רדח ןיא ךיז ײב טראפשראפ טאהעג
 םעד ץוחא ןבילבראפ טשינראג זיא ןגעמראפ םלטפעש ׳ר ןופ
 טזאלעגפארא טאה תרשמ רעד דניקלאז זא ,טלמרומעג טאה׳מ .זיוה
 עגײפ עסיז ןוא לטפעש ׳ר רעבא ,טלעג םלטפעש ׳ר ענעשעק ןיא
 ־ראפ ןעמ טאה תונובשח עלא .רעכיב ץיק טריפעג טשינ ןבאה
 .רעמלא ןא ןופ לטנעװ םעד ףיוא דײרק לקיטש א טימ טנכײצ
 ןוא הרות־ןיד א וצ ןדניקלאז ןפורעג ןיז יד ןבאה העבש רעד ךאנ
 ־ראװש ןוא הרות־רפם א ײב ןרעװש וצ טײרגעג ךיז טאה דניקלאז
 םלטפעש ׳ר ןופ הטורפ ןײק טרירעגנא טשינ טאה רע זא ,טכיל עצ
 וצ טזאלעגוצ טשינ טאה בר רעד ראנ ,רעטלעג סעגײפ עםיז ןוא
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 דלאביװ זא ׳טפאכעגסיורא ןבאה ךיז לאז בר רעד .העובש ץיק
 ןפערב ךיוא רע ןאק ,בונגח אל םעד ףיוא ץיז־רבוע ןאק ץימע

 .אשית אל םעד
 עביל .ןראפעגקעװא קירוצ ןיז עדײב ןענעז הרות־ןיד רעד ךאנ
 ־יא טאה דניקלאז .טםניד רעד טימ ןעןו^זוצ ןבילבעג זיא לטנעי
 ןעלטנעי עביל טקישעג זיולב ןוא ,רחסימ ןצנאג םעד ןעמונעגרעב
 רע טאה ליױו א ךאנ .שינעטלאהםיוא ףיוא ךאװ א ןדליג ראפ א
 טסניד יד .םנשארג טלײטעגוצ ריא ,ןבעג טלאװעג טשינ ךיוא םאד

 .עלעטש רעדנא ןא ףיוא קעװא זיא
 ןפלעהאב טנאקעג טשינ ךיז רעמ טאה לטנעי עביל זא ,טציא
 זיא יז רעבא ,ןםיורד ןיא ןזיױו ךיז טזומעג יז טאה ,טםניד א טימ
 רעדא ,טנװא ןיא ראנ ,גאט ײב בוטש ןופ םיורא טשינ לאמ ןײק
 ץיז לאז סאג יד טריקראמםיוא לאמ עלא טאה יז ,תושמשה־ןיב ראג
 יװ ,םיצולפ ןםקאװעגםיוא זיא יז .םינוק ןא בלעװעג סאד ,קידײל
 טאה רעמערק רעד ,דרע רעד רעטנוא ןופ טכיוטעגפיוא טלאװ יז
 ןבאה ןטיולפ עשייוג יד רעטניה טניה .ריא ראפ ןקארשרעד ךיז

 .טליבעצ ךיז
 רעגנאל א ןיא טליהעגנײא ךיז יז טאה רעטניװ ןוא רעמוז
 טשינ ןוא םארק ןיא ןײרא זיא יז .פאק ןרעביא ןפראװראפ ,לאש
 ץנימ רעמ טגנאלרעד טפא טאה יז .ןפיוק ליװ יז סאװ טקנעדעג
 יװ רעגײטשא ,הרוחם רעד ראפ ןטאבעג טאה רעמערק רעד לפיװ
 ןפארטעג יז ןעמ טאה לאמ ראפ א .ןלײצ וצ יװ ןסעגראפ טלאװ יז
 רעד ךלמ היבוט ,טיװאקא ךאנ קנעש רעשייוג א ןיא ץיגנײרא
 טנאפש לטנעי עביל יװ טרעהעגרעטנוא ךיז טאה רעטכעװטכאנ

 טכאל ,ץילא ךיז וצ טדער ,קירוצ ןוא ןיהא טכענ יד ןיא םורא
 .רעטכעלעג ףרוטמ א טימ

 ןעמוק טוװרפעג לאמ לפיװ ןבאה דנײרפ עטוג םעגײפ עסיז
 זיא גנאגנײרא ןופ ריט יד רעבא ,ןרעװ ןראװעג ןעלטנעי עביל וצ
 ־םױ ןעמוקעג טשינ זיא לטנעי עביל .טלגירראפ ןעװעג לאמ עלא
 לולא ןוא ןםינ שדוח קעװא טשינ ,ןײז תומשנ־ריכזמ לוש ןיא בוט
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 טשינ ׳הלח ןײק קיטײרפ זקאבעג טשינ טאה יז .תובא־רבק ףיוא
 טאה יז .טכיל ןײק ןדנוצעג טשינ אמתםמ ׳טנלאשט ןײק טלעטשעג

 .םיארונ־םימי יד ןיא וליפא לושרעביױו ןיא ןזיװעג טשינ ךיז
 רעבא ,רעטיוט א ןיא יװ ׳ריא ןא ןםעגראפ ןביוהעגנא טאה׳מ
 ריא ןופ ךיור א םיורא זיא לאמ לײט .טבעלעג טאה לטנעי עביל
 םיורא לטנעי עביל זיא ״טכאנ רעד ןיא טעפש ׳לאמוצ .ןעמיוק
 יז זא טדערעג טאה׳מ .םענורב םײב רעםאװ רעמע ןא ןפעשנא
 זא ןריוװשעג ןבאה ןעזעג יז ןבאה םאװ ענעי .ץעק טימ ךיז טליפש
 יד ,רעםאלב ץלא ןראװעג זיא םינפ םאד .רעטלע טשינ טרעװ יז
 ־עגוצ ץלא ךאנ טאה דניקלאז .רעגנעל ןוא רעטיור ץלא — ראה
 טאה רע םאװ ,לעמ לטםעמ א קיטשרענאד ןדעי ןעלטנעי טלעטש
 טאה רע .לזײהרעדאפ ןיא רעמלאזײפש רעד ףיוא טזאלעגרעביא

 .ץלאה טימ ןעלטנעי עביל טגראזאב ךיוא
 .דש א טימ םיקםע טאה לטנעי עביל זא ,טדערעג ןבאה לײט
 ריא וצ דיז טאה קוביד רעד זא ,ןעגנורדעגםיורא ןבאה ערעדנא

 .טרעקעגמוא

 ־ידיי עכעלטע ךאנ לםעג םעד ןיא ןענופעג רעירפ ךיז ןבאה׳ם
 וצ ןעײבעג יד טפיוקראפ ןבאה רעמיטנגײא יד רעבא ,רעחיה עש
 רע .רעגעלש־ריזח א ןגיוצעגנײרא ךיז טאה זיוה ץיא ןיא .םייוג
 ןרעדנא ןיא .ףיוה םעד םורא םיוצ עכיוה א טלעטשעגפיוא טאה
 ןצנאג א טאה םאװ ,הנמלא ןא ,עיוג עביוט א טצעזאב ךיז טאה זיוה
 טכאװעג טאה םיפ יד ײב .לדערניפש םײב םקאלפ טניפשעג גאט

 .טנוה רעדנילב א
 שדוח ןיא גאטראפ א םענײא ןיא .רעבירא ןענעז ראי עכעלטע
 ןבידשעג ,בוטש ןיד־תיב ןיא ןםעזעג זיא בר רעד ןעװ ,לולא
 היבוט טפאלקעגגא טאה ,ראװאמאם ןופ ײט ןעקנורטעג ןוא םישודיח
 ןעזעג טאה רע זא ,ןבעגעגרעביא טאה רע ,רעטכעװטכאנ רעד ךלמ
 ןגארטעג טאה יז •ןעלטנעי עביל םאדאר ןײק טריפ םאװ געװ ןפיוא
 .לכיטפאק א ןא ןוא םעװראב ןעװעג זיא ןוא דײלק םיױו גנאל א
 טאה רע ןוא ראה עגנאל טימ ליבםנאמ א טנאפשעג טאה ריא ןבענ
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 םיוזעשאב קחצי

 היבוט .טנײשעג טאה הנבל עלופ יד .לדיפ א ןופ דײש א ןגארטעג
 טשינ ןבאה ןטלאטשעג יד תמחמ רעבא ׳ןפור טלאװעג יז טאה ךלמ
 טאה רע ןעװ ןוא ,קערש א ןלאפאב םיא זיא ,ןטאש ץיק ןפראװעג
 ,הנװושראפ טאהעג לראפ סאד זיא ,לאמ א ךאנ טקוקעגמוא ךיז
 טמוק׳ס זיב ןטראװפא ן׳ךלמ היבוט ןסײהעג טאה בר רעד

 .שרדמ־תיב ןיא םלוע ןא ןא ךיז
 ,שינעעז םעד ןופ טײל יד טלײצרעד טאה ךלמ היבט ןעװ
 סלטפעש ׳ר וצ קעװא ,בצק א ןוא הלגע־לעב א ,ןיושראפ ײװצ ןענעז
 ןבאה ײז .טרעפטנעעג טשינ טאה׳מ ראנ ,טפאלקעגנא ןבאה ײז .זיוה
 זיא יז .עטיוט א ןעלטנעי עביל ןענופעג ןוא ריט יד ןסירעגפיוא
 ,דמעה גנאל א ןיא ,טסימ סעפוק ןשיװצ ,בוטש ןטימ ןיא ןגעלעג
 ןענעז ,ץעק יװ עסיורג ,זײמ .טזאלעצ ראה עטיור יד ,סעװראב
 םעד ןופ ןגארטעג ךיז טאה קנאטשעג א .ןטײז עלא ןיא ןפאלעצ ךיז
 ,קאב א ןנמ־רב רעד ײב ןסערפעצ טאהעג ןבאה םיצרש יד .רעפרעק

 .טנאה ןײא ןוא זאנ יד ,ןרעטש םעד
 ןשיװצ טשינ ןיוש זיא לטנעי עביל זא ,ראלק ןראװעג זיא׳ס
 .רעמ רעדא ךאװ א רשפא ,געט עכעלטע עשפיה עקידעבעל יד

 רעבײװ אשידק־הרבח .רעדימראה א ןראװעג זיא טאטש ןיא
 .לביטש־הרהט ןיא תמ םעד ןגארטעגקעװא שינעלײא ןיא ןבאה
 ,קנארש־רעדײלק יד טנפעעג ןבאה םיכירכת ןעײנ סאװ סענעדיי יד
 ןבוטש יד טליפעגנא ,ןלאמ הנחמ א ןגיולפעגסיורא זיא׳ס ןוא
 שעװ יד ,ןסערפעצ ןעװעג ןענעז םישובלמ עלא .קירעשײה א יװ
 ןענאטשעג זיא ךיק ןיא סופײרד ןפיוא .ןקעלפ עלעג טימ ,טליופעצ

 .םערעװ טימ לופ ,סעברא פאט א
 ןוא ,השעמ ץיק ןאטעגנא טשינ ךיז טאה לטנעי עביל תמחמ
 בר רעד טאה ,תעגושמ ןופ םינמיס עלא טאהעג יז טאה וצרעד
 ־לאה א .חעטלע יד ןבענ ץיז־רבקמ יז לאז׳מ ,רתיה א ןבעגעגסיורא

 ןאטעג ןסיװ וצ טאה׳מ .היװל רעד ךאנ ןעגנאגעגכאנ זיא טאטש עב
 זיוה סאד ןפיוקראפ ןעמוקעג רעטעפש ןענעז ײז ןוא רעדירב יד

 .הבצמ א רעטסעװש רעד ראפ ןלעטשאב ןוא
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 ןוויוא ןרעטניה ןופ חוישעמ

 יז טאה םיא טימ םאוו ליבםנאמ רעד זא ,ןעמונאב ןבאה עלא
 ןופ רעמזעלק רעטיוט רעד זיא ׳געוו רעמעדאר ןפיוא ןזיװאב ךיז
 יד טגאזעג טאה ׳טםניד עקילאמא םעגײפ עםיז ׳עינוד .װעשטניפ

 ־עג ריא ןםעגראפ טנאקעג טשינ טאה לטנעי עביל זא ,רעבײװ
 קוביד א ןראװעג זיא רזוע רעד זא ןוא רזוע ןתח םענעבראטש

 .ןעלטאמ עקלעמש טימ ךודיש םעד ןרעטשראפ וצ
 רעלענק א ׳לדנוז שידיגנ א ,רזוע טאה ןענאװ ןופ רעבא ,וג
 םאװ ראפ ןוא זתונחדב ןגאז ןוא קיזומ ןליפש טנאקעג ,זיולק ןיא
 ןפיוא רעמזעלק א ןופ טלאטשעג רעד ןיא ןזיװאב דיז רע טאה
 רעטיוט רעד טימ ןעגנאגעג רע זיא ןיהװו ןוא זגעװ רעמאדאר
 י הבלצ עלײב יד ןעװעג זיא רעװ ןוא ? טכאנ ענעי ןעלטנעי עביל
 .ןליוהראפ ןבײלב לאז תמא רעד ןריוװשעג ןבאה דרע ןוא למיה
 טאהעג טשינ ץלא ךאנ טאה ןעמ רעבא ,רעבירא ןענעז ןראי
 ײב ןליפש םיא טרעהעג טאה׳מ .רעמזעלק ןטיוט סעד ןםעגראפ
 ,דאב ןיא לדיפ ןײז טרעהעג טאה׳מ .לוש רעטלאק רעד ןיא טכאנ
 רע זא ,טאטש ןיא טדערעג טאה׳מ .םלוע־תיב ןפיוא ,שדקה ןיא
 רעצװאלדיש יד יװ ,םעד דאנ ׳לאמ לײט .םהנותח ףיוא טמוק
 ־טע ןעמונראפ דאג ןעמ טאה ,ןליפש טרעהעגפיוא טאה עילעפאק
 ןטיוט ןופ זיא םאד זא ,טםװועג טאה׳מ ןוא ,רענעט עטצעל עכעל

 .רעמזעלק

 ןופ ןא ןזאלב ןטניװ ןוא ןלאפ רעטעלב יד ןעװ ,טםבראה ןיא
 ןעמיוק ןופ ןגארטרעד טפא דיז טאה ,ץײרק ןקילײה ןופ גרעב יד
 .טלעװ יד יװ קירעיורט ןוא ראה א יװ ןיד ,שינעליפש ליטש א

 :ןגערפ ןגעלפ יד .טרעהרעד םאד ןבאה רעדניק וליפא
 ך טליפש רעװ ,עמאמ ~

 !טרעפטנעעג טאה עמאמ יד ןוא
 ...רעמזעלק רעטיוט רעד זיא׳ם .דניק ׳ףאלש —
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 ייגרפאפ רעד

 רעמאק־הםיפת ןיא רעבא ׳הנבל יד טנײשעג טאה ןםיורד ןיא
 ןוא עטארק א טאהעג טאה רעטצנעפ עקיצנײא םאד .רעטצניפ זיא
 ןײש גונעג ןלאפעגנײרא זיא ןגעװטםעד ןופ .ןטארד מפ ץענ א
 ־ירפ א ןלאפעגנא טאהעג זיא וצרעד .רעמינפ ןופ ןקעלפ ןעז לאז׳מ
 ךרוד יװ ןםירעגכרוד ךיז טאה םאװ ,למיה לקיטש םאד .ײנש רעש
 זיא טכאנ רעד ןטימ ןיא .ןײשפא ןטעלאיפ א ןעמוקאב טאה ׳פיז א
 ךיז ןבאה ןטנאטםערא יד ןוא ןםיורד ןיא יװ טלאק ןראװעג אד
 ־נעפש :טגאמראפ ןבאה ײז םאװ םעטאמש עלא ןיא טליהעגנײא

 ־ינא יד ׳ןעלטיה יד ןיא ןפאלשעג זיא׳מ .םעקרוב ,ךעלבײל ,םרעצ
 ־אפ רעד ןופ עכארםעג א ןענאטשעג אד זיא רעמוז .ךיש יד ,םעצ

 טפעװעגםיוא ןוא טניװ א ןזאלבעגנײרא טאה רעטניװ רעבא ,עשאר
 ־עד ןעמונעג טאה גאטימ ךאנ רעגײזא ריפ בלאה .קגאטשעג םאד
 םאד ןםהןלעגםיוא ,רעטכעװ רעד ,ךאטם טאה רעגײזא םקעז .ןרעמ
 רעבא ,לםיב א טרעדיולפעג ךאנ ןבאה ןטנאטםערא יד .לפמעלטפאנ
 זיב טכראנשעגפא יוזא טאה׳מ .ןפאלשעגנײא עלא ײז ןענעז דלאב

 .ןקעװ ןעמונעג ךיז ןעמ טאה ךאנרעד .םנײא םורא
 ןופ ןאמ א ,בנג רעב־ףלאװ ןעמוקעגפיוא זיא רעטשרע רעד
 .קאלג א יװ ,ץענעג א ןאטעג טאה רע ,רעטכעט ןופ עטאט א ,ביױו א
 ךאנרעד .ץפיז א טימ טקעװעגרעביא ךיז טאה םעקזיור עלעטאמ
 אד ןיוש ןענעז ײרד יד ,טצעזעגפיוא ךיז רעװאקלאז עלערעב טאה
 .םעטכישעג עלא טלײצרעדםיוא טאהעג ןיוש ךיז ןוא םישדח ןםעזעג
 םעײנ א טכארבעגנײרא טאהעג ןעמ טאה ירפ רעד ןיא טנײה רעבא
 ןכײלג א ,זאנ רעגעםירראפ א טימ זיר א ליבםנאמ א — טנאטםערא
 עטםאפעג ,עקטרוק רעײג א ןיא ,רילאקריב ןופ ןםנאװ עקיד ,ןקאנ
 ןגארטעג טאה רע .לטיה ןרעטופ א ןיא ,םעװעלאכ עכיוה טימ לוױטש
 ראפ א ןעגנאהעג ןעגעז לםקא ןפיוא ןוא עקעד ענעטאװ א ךיז טימ
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 סיװעשאב קחצי

 טאה םאוו טכעה רעםיורג א ןזיװעגםיוא טאה רע .לוױטש עײנ־קבופ
 זא טגײמעג ןעמ טאה בײהנא ןיא .אװטםלאשטאב ײב עיצקעטארפ
 רעבא .ןושל־םיבנג ףיוא טדעראב םיא וליפא טאה׳מ .יוג א זיא רע
 .קורמ א ׳רעגיױוש א ראנ ,דיי א זיא רע זא ןזיװעגםיורא ךיז טאה׳ם
 ־רעװ עטלײצעג טרעפטנעעג טאה רע ראנ ,םיא וצ טדערעג טאה׳מ
 ןעהעש ןגעלעג ןוא קנאב רעד ףיוא ןגיוצעגםיוא ךיז טאה רע .רעט
 ןוא עשאק עלעםיש א ןנ^טעגנײרא םיא טאה ךאטם .רעליטש א
 טפאכעגוצ דלאב טשינ ךיז טאה רע רעבא ,טיורב ץראװש ץענעפ א

 ?ןאטעג גערפ א םיא טאה רעב־ףלאװ .עיצראפ רעד וצ
 1 אה ,לדנער א ריד ײב זי(א טראװ א —

 ,טרעפטגעעג טאה רענעי ןוא
 .ךעלדנער יױוצ —

 .ןגארקעגםיו־^ טשינ םיא ײב ןעמ טאה רעמ װא
 עלעטאמ טאה — ןםחי רעד ,ןטעברעביא ךיז טע׳ר ,ונ —

 .טהנעטעג םעקזיור
 ןעמ טלאװ ,לרוחב ךאװש א ןעװעג ןיושראפ רעײנ רעד טלאװ
 ־ײלפ ראפ א טאהעג זנאה רע רעבא ,םיא טימ ןאט וצ םאװ טםװועג
 ןטלאהאב ןאק רענייא אזא .רוביג א ןופ טנעה ראפ א ןוא םעצ
 ,רעב־ףלאװ ןבאה קיטכיל ןעװעג זיא׳ם עאל יװ .ךיוא רעםעמ א
 ־ןוא־םקעז א טליפשעג רעװאקלאז עלערעב ןוא םעקזיור עלעטאמ
 ןעגנאגעג ןעמ זיא ךאנרעד .ןטראק עטריקראמ עילאט א טימ קיצכעז
 טםײר׳ם זא טשינ גיוט אידג־דח ןיא .טימעג רעװש א טימ ןפאלש
 זומ רעטעפש רעדא רעירפ רעבא ,ונ .רעטלאהםיורג א ץירא ךיז

 .שימײה ןרעװ ןעמ
 וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןגיװשעג ײרד עלא טציא ןבאה ליױו א
 ןעװעג רעװש זיא׳ם ןוא טעפארכעג טשינ טאה רע .חמערפ םעד
 םאװ רעטרעװ ראפ יד .ךאװ זיא רע רעדא רע טפאלש יצ ןםיװ וצ

 ,ןשיר עטראה טימ ןעװעג ןענעז טכארבעגםיורא טאהעג טאה רע
 ־עג ראג טאה רע ,טנגעג רענילבול ןופ טשינ זיא רע זא ןמים א
 עשז יװ .לםיױו טײז רענעי ןופ ,ןליופ־םיורג ןופ ןעמאטש טזומ
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 ןװיוא ןרעטניוד ןופ תוישעמ

 רעהא רעבירא ןטלעז טקיש׳מ ? הסיפת רעװעבאי רעד ןיא רע טמוק
 ־נא רעטשרע רעד טאה םעקזיור עלעטאמ .טנאק םענעי ןופ ןצעמע

 .ןדער ןביוהעג
 ?ןייז טציא ןאק׳ וטסנײמ טעפש יװ —

 .טרעפטנעעג טשינ טאה רענײק
 ־עג רעטײװ רע טאה — ?ןאה רעד ןעמוקעגניהא זיא װו —

 .ןעיירק טרעהעגפיוא טאה׳ר — .טגערפ
 עלערעב טאה — ןעײרק וצ טלאק וצ רשפא םיא זיא׳ס —

 טרעפטנעעג רעװאקלאז
 ןעוועג זיא׳ם .ךיז ײז ןעמעראװרעד ןעײרק ןופ ? טלאק וצ —
 ןאה א ןעװ זא טגאזעג רע טאה ׳ןפלח עשטיא ׳ר ׳דמלמ א זדנוא ײב
 טימ רע טשטאפ רעבירעד .לגילפ יד רעטנוא םיא טירב ׳טעײרק

 .ןליקוצפא ךיז לגילפ יד
 .ןאטעג םורב א רעב־ףלאװ טאה׳— דײר עשיראנ —

 .רפס א ןיא יאדװא טײטש׳ס —
 .ןטײקשיראנ ץיטש ךיוא ןענאק רפם א ןיא —

 .ארמג רעד ןופ ץעגרע זיא׳ם —
 ןאה א ײב ךיז טוט׳ם סאװ ארמג יד טסײװ ןענאװ ןופ —

 .םיוא ןטכארט ןוא זיולק ןיא ןציז ײז ? לגילפ יד רעטגוא
 רע טאה ׳דיגמ א ןעמוקעג זיא זדנוא וצ .ײז ןםײװ םעפע —
 גנאלש א גנאל יװ ןםיװ טלאװעג ןבאה ןפאזאליפ עלא זא טגאזעג
 ײב טגערפעג ןעמ טאה .טםװועג טשיג טאה רענײק ןוא טגארט

 .ראי ןביז ־ טגאזעג רע טאה ׳אנת א
 ?גנאל יוזא —

 ־עגםיוא טאהעג ךיז טאה םעומש רעד .ליטש ןראװעג זיא׳ם
 .םופ א ןיא ןצארק ןעמונעג ךיז טאה רעװאקלאז עלערעב .טפעװ
 .טעפישעג ןוא טצארקעג טאה רע .שינעםײב א ןופ ןטילעג טאה רע

 :לוק קיםאב א טימ ןאטעג גאז א רעדמערפ רעד טאה םעצולפ
 ׳שינ וליפא רשפא .ראי ןביז ׳אק ׳שינ טגארט גנאלש א —

 .םיש־מד ןביז ׳אק
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 .קידרעפאה ןראוועג ןענעז עלא .טציפשעגנא ךיז ןבאה עלא
 ןאטעג גאז א טאה עלערעב

 .רעטרעװ טרעה׳מ ׳ונ —
 טאה — ? טגארט גנאלש א גנאל יװ וטםייװ ןענאװ ןופ —

 ?ןעעאלש טעװעדאהעג טםאה — .טגערפעג רעב־ףלאװ
 גנאל יװ .ראי ןביז ׳אק ׳שינ טגארט שינעפעשאב םוש ץיק —

 ? גנאלש א ןעד טבעל
 .ןעעאלש ײלרעלא אד ןענעז׳ם —

 ןעמ ףראד ןםױו וצ ?ןםיװ ארמג רעד ןופ רענעי ןאק יװ —
 ןזאל ײז ץא ״יז״ א ןוא ״רע״ ןא ,ןעעאלש יױוצ בוטש ןיא ןטלאה

 .ןראפ ךיז
 ? טגאזעג טאג םיא טאה רשפא —

 .אי —
 טשינ רעמ זיא רעדמערפ רעד .ליטש ןראװעג רעדיװ זיא׳ם
 םעד ןעזעג םיוק טאה׳מ .טצעזעגפיוא טאהעג ףיז טאה רע .ןגעלעג
 ןטכיולעג ןבאה ןגיוא יד ןיא רעבא ,טלאטשעג ןײז ןופ ןכײצפא
 :ןפורעגנא דיז רע טאה דאנרעד .הנבל רעד ץפ דלאג דעלקיטש

 .טגיױוש טאג ,טשינ טגאז טאג —
 .וגבר השמ וצ טדערעג טאה׳ר —
 .ײברעד ןענאטשעג טשינ ןיב׳כ —

 ?אה ,םרוקיפא ןא —

 ? ונבר השמ וצ טגאזעג טאה טאג םאװ ןםיװ ןעמ ןאק יװ —
 רעבא .שמוח ןיא טײטש׳ם — .טהנעטעג רעדמערפ רעד טאה —
 .ןבײרשנא ץלא ןעפ רעד טימ ןאק׳מ ?שמוח׳ם ןבירשעג טאה רעװ
 .םינבר יױוצ ןעװעג ןענעז טראד ןוא שילאק ןופ םאטש דיא
 .ףײרט טנקםפעג רערעדנא רעד טאה רשכ טנקםפעג טאה רענײא זא
 טאה .לימ יד ןרשכ םענײא ןםײהעג רענלימ רעד טאה חםפ ףיוא

 ןײק ןגארקעג טשינ טאה׳ר םאװ ראפ ןםארדראפ ןטיױוצ םעד םע
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 זיא .לעמ ןקידחםפ ןפיוא רוסיא ןא ןבעגעגםיורא רע טאה ׳לרענעצ
 י טאג ןופ ץלא סאד

 רעב־ףלאװ רעבא ׳ןרעפטנע ןביוהעגנא טאה סעקזיור עלעטאמ
 .טקאהעגרעביא םיא טאה

 ן זדגוא וצ םעפע וטםמוק יװ ׳שילאק ןופ טםיב וד ביוא —
 .ךאז רעדנא ןא זיא םאד —

 ? אה האז דעםאוו —
 ־עג זיא טײקליטש יד .טרעפטנעעג טשינ טאה רעדמערפ רעד

 .ןדאלעגנא ׳רעװש ןראװ
 .טגערפעג רע טאה — ז ךיור א רשפא טאה ץע —

 .יקנ עלא ןעגעז רימ —
 ןאק׳מ .ךיז טליװ ךיור א רעבא הרע׳ד ןיא ךיא באה ןםע׳ס —

 ?רמוש םײב ןגירק טשינ
 .סרעגנילק ׳אק ׳שינ ןבאה רימ —

 .טלעג באה ךיא —
 — טנעמישטיק ןיא וליפא ׳ןגירק ץלא ןעמ ןאק טלעג ראפ —
 .גאט ןרעװ לאז .טציא טשינ רעבא — .טרעפטנעעג רעב־ףלאװ טאה
 ־לאז עלערעב טאה — קילגמוא ןא ןענעז טכענרעטניװ יד —
 ךײלג וצ רעגיה יד טימ ץיא טפאלש׳מ — .ןדער ןעמונעג רעװאק
 רעטצניפ רעד ןיא טגיל׳מ .ןפאלשעגסיוא ןעמ זיא רעגײזא ףלעװצ ןוא
 טשינא ׳ןדער ןעמ זומ אד .ןעקנאדעג ײלרעלא רעיופאק ןעמוק׳ם ןוא

 .פארא ןעניז ןופ ןעמ ןאק
 .טגערפעג רעדמערפ רעד טאה — ?ןדער וצ אד זיא םאװ —
 טשינ ןיב׳כ .טעפש טאג ׳טדער שטנעמ רעד :לטרעװ א אד זיא׳ם —

 ףיוא טפײפ ןוא למיה ןטעביז ןיא טציז טאג רעבא .סרוקיפא ן׳אק
 .ןעמעלא

 טאה — ? אה ,טנבשיעגגײרא ךיד ןעמ טאה סאװ ראפ —
 .טגערפעג רעב־ףלאװ

 .םיליהת ןגאז ראפ --
 .טםנרע ןײמ׳כ —
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 .ןפורעגנא טשיג ךיז טאה רעדמערפ רעד
 לאה ׳וןגיתופא עשפיה א —

 ׳שינ דייל׳כ ןוא בנג ׳אק טשינ ןיב׳כ .וקיתופא םוש ןײק —
 רעטנוא ךיא קאה ,ןענחקל רימ ײב טוװרפ׳מ זא .רימ ײב טעבנג׳מ זא

 .אד טציא ךיא ןיב רעבירעד .ןעגנול יד
 ך רעירפ טקאפראפ ןעוועג וטסיב הבישי רעסאװ ןיא —

 .ןילבול ןיא ךאנרעד ׳ץלעק ןיא רעירפ —
 ? אה ׳טכאמעג טכער וצ ןצעמע טסאה —

 .טכאמעג טכער וצ ,אי —

.2 

 .ןאשטפאט ןפיוא ןגיוצעגסיוא קירוצ ךיז טאה רעדמערפ רעד
 עלעטאמ .סופ םעד ןצארק ןעמוגעג רעדיװ טאה רעװאקלאז עלערעב

 :ןאטעג גערפ א טאה סעקזיור
 ך ןיוש וטסבײלב אד —

 .ריביס ןײק ןקישראפ יאדװא ךימ טע׳מ —
 .רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא רעב־ףלאװ

 !עכורעװאז א —
 סעקזיור עלעטאמ טאה — ןזאלוצסיורא טנוה א הרבע ןא —

 .טדערעג
 ךיז עלערעב טאה — טנוה רעד ןײז טלאװעג טלאװ ךיא —

 .טהמכחעג
 ־עגנא טאה רע .טצעזעגפיוא קירוצ ךיז ז^ה רעדמערפ רעד
 םוצ ינק יד ןביוהעגפי?1א ןוא טנאװ רעד ^ ןקור םעד טראפש
 עקיצנאלג ענײז ןיא טלגיפשעג ךיז עטקאהעצ א טאה הנבל יד .םינפ

 ןאטעג גאז א טאה רע .סעװעלאכ
 ןיא ? ןזאלסיורא ךיד טע׳מ זא ןײז ןיוש טעװ סאװ ןוא —

 .ןציז רעדיװ אד וטסעװ םורא ראי בלאה א
 .סופ וצ טשינ ךיוא טײג ראי בלאה א —
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 רעב־ףלאוו טאה — לאמ עטצעל׳ס ןיוש םאד זיא רימ ײב —
 עקימײל׳ס ןםעגעג גוגעג — .ןדמערפ םוצ ײם ׳דיז וצ ײם טדערעג

 .רעדניק טימ בײװ א באה׳כ .טיורב
 ןופ — .טהנעטעג רעדמערפ רעד טאה — עלא ןגאז סאד —

 יקסאיפ ןופ ןץע טנעז ןענאװ
 .בנג א ןײלא טםיב —

 ־עג טשינ ךיוא דעדרעמ ןײק ןיב׳כ .בנג ןײק טשינ ןיב׳כ —
 ןענעז ןראי רעבא ,ןאט טנאקעג לאמ עלא דיא טאה פאלק א .ןעװ
 .גילפ א טשינ וליפא .טרירעגנא טשינ םענײק באה׳כ ןוא רעבירא
 רעב־ףלאװ טאה — זלאמ א טימ ןעשעג זיא עשז םאװ —

 .טגערפעג

 .טלקנעװקעג עליױו א דיז טאה רעדמערפ רעד
 .טרעשאב ןעװעג זיא יוזא —

 ■? רחוס א ? טכאמעג טכער וצ וטסאה ןעמעװ —
 .הבקנ א —

 ?ביױו ענעגײא׳ם —
 .ביױו ׳אק טשינ —

 ?אה ״דשעמ רעד ײב טפאכעג יז טםאה —

 זא טכודעג דיז טאה׳ס .טרעפטנעעג טשינ טאה רעדמערפ רעד
 ־טגאזעג רע טאה לאמ א טימ .טײהרעקידנציז יוזא טלמירד רע

 .לגיופ א ךרוד ןעמוקעג ץלא זיא׳ס —
 .טםלערט וד ׳ײג ? ראג לגיופ א —

 .תמא רעד זיא׳ס —
 ?לגיופ א ראפ םאװ —

 .ײגופאפ א —

 טרעװ ׳ץראה ןופ פארא דיז טדער׳מ זא .לײצרעד ,לײצרעד —
 ,רעגנירג

 ,ײס יװ ײס ןעמ זומ ןדער רעבא ,רעגנירג טשינ טרעװ׳ס —
 .לכש םעד ןרילראפ ןעמ ןאק טשינ טדער׳מ זא אד —
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 ןיב׳כ .ליװ׳מ ןעװ עגושמ ןרעװ ןאק׳מ רעבא ,רעליוװ זיא —
 טאה׳מ .ןעװעג ךיא ןיב םאד טא .רעלדנעהדרעפ א ,ךוינאק א ןעװעג
 ־עג ךיוא טאה עטאט ןיימ .ךױנאק ןועמש .שילאק ןיא טנעקעג ךימ

 שילאק ןיא ןעװעג ןענעז׳ם .ךיוא עדייז ןײמ ןוא דרעפ טימ טלדנאה
 באה׳כ רעבא ,תװזיצמ ןפיוקראפ טוװרפעג ןבאה ײז ןוא םיבנג־דרעפ
 ,הרוחם עטעבנגעג ׳אק ׳שינ ףראד׳כ .תוחור יד לא וצ טקישעג ײז
 םע זיא רימ ײב רעבא ״רריגפ א דרעפ א ןפיוק לאמ לײט געלפ׳כ
 ןעװעג ןענעז רימ .תױח עלא — תױח ביל באה׳כ .טנוזעג ןראװעג
 ךאנ ראי יױוצ ןבראטשעג זיא בײװ ןײמ .םעכױנאק ןופ החפשימ א
 ביל יז באה׳כ .ןײלא ןעװעג ךיא ןיב ראי ןצײרד מא הנותח רעד
 ־עג טשינ זיא דניק ץיק .ןםעגראפ טנאקעג טשינ יז ןוא טאהעג
 ־ײמש א יוג א ןטלאהעג באה׳כ .ןלאטש ,זיוה א טאהעג באה׳כ .ןבילב
 באה׳כ .עיוג עטלא ןא ראנ ,עםקיש ןײק טשינ .טםניד א ןוא רעם
 רעבא ,םיכודיש טדערעג רימ טאה׳מ .שיטײל ,טגאז׳מ יװ ,טבעלעג
 םאװ טײלםנאמ ענעי ןופ ןיב ךיא .ןלעפעג טשינ רימ זיא רענײק
 ריא ףיוא ךיא ןאק ,יורפ ׳אק ביל טשינ באה׳כ זא .ןבאה ביל ןזומ

 .טושפ ןוא טםארפ .ןקוק טשינ
 .אהא —

 .דרעפ א טאלג טשינ זיא דרעפ א רימ ײב .תױח ביל באה׳כ —
 ןעמעװ ןםיװ טלאװעג ךיא באה ,דרעפ א טפיוקראפ באה׳כ זא
 ־ראפ טגעלפ םאװ הלגע־לעב א זדנוא ײב ןעװעג זיא׳ם .ףיוקראפ׳כ
 ןצכעז .ןפיוקראפ טלאװעג טשינ םיא באה ךיא ןוא דרעפ יד ןםײמש
 ־רעד טשינ דרעפ ןײק לאמ מיק ןוא ךױנאק א ןעװעג ךיא ןיב ראי
 ,ןטוג טימ ןלעופ ץלא היח א ײב ןאק׳מ .שטײב רעד טימ טגנאל

 םאװ ןעײטשראפ תױח .ץאק א רעדא טנוה א ,דרעפ א ןײז םע געמ
 ןיא ןעעז תױח .טכארט׳מ םאװ וליפא ןםײװ ײז .ײז וצ טדער׳מ
 לפיװ באה׳כ .שטנעמ א יװ רעםעב ןעקנעדעג ןוא רעטצניפ רעד

 װו טריפעגוצ ךימ ןבאה דרעפ ענײמ ןוא געװ םעד ןםעגראפ לאמ
 ינק רעד וצ זיב ײנש א ןלאפעג זיא ןםיורד ןיא .טפראדאב באה׳כ
 ךיז ןוא עטאכ םרעיופ םוצ טריפעגוצ ךימ ןבאה דרעפ ענײמ רעבא
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 םעד טײרדעגםיוא דרעפ םאד וליפא טאה לאמ א .טלעטשעגפא
 .םאבעלאב ״םע זיא אד טא ־ ןגאז וצ יװ פאק

 ־עשאב יד וצ ןקוקוצוצ דיז טײצ ןעמ טאה ׳ץילא זיא ןעמ ^
 ׳םעקילארק ׳ץעק ׳טניה טאהעג ךיא באה דרעפ יד ץוחא .ןשינעפ
 טאטש ןיא לײװ ׳טאטש רעד רעטני׳ד טניוװעג באה׳כ .גיצ א ׳וק א
 ־םיורא טשינ ךיוא ןאק׳מ .ןלאטש עמיורעג ןײק ןבאה טשיג ןעמ ןאק
 ׳רעטניװ ןיא טוג ןענעז ײה ןוא רעבאה .עשאפ ףיוא דרעפ יד ןריפ
 דעלעמילב טימ זארג ןירג ׳זארג שירפ דרעפ א ףראד רעמוז רעבא
 םיפ יד דרעפ א ײב ןעטנעפ םירעיופ יד .עקירעביא םאדלא ןוא
 זיא היח עטעטנעפעג א רעבא ׳טכאנ עצנאג א ןעשאפ ןזאל ןוא
 באה׳כ ?אה ״דםיפת ןיא טוג זיא׳ם .שטנעמ רעטעטנעפעג א יװ
 .טבאלעג ןבאה םייוג יד .עשאפ רעצנאג רעד םורא םיוצ א טבאמעג
 .דנאל ןגראמ םקעז רעביא םיוצ א ןלעטשוצפיוא טשינ ךיז טניול׳ם
 טשינ ןוא םיפ יד דרעפ ענײמ ןדניב טלאװעג טשינ באה׳כ רעבא
 .ןגאלשעג ןגירק ןוא רעדלעפ עדמערפ ןיא ןכירק אאז ײז טלאװעג

 .חצור א ןראװעג ןיב׳כ רעדײא ןעװעג ךיא ןיב םאד טא
 ?לגיופ םעד טימ זיא םאװ ~

 לגײפ רימ ײב ןעװעג ןענעז׳ם .תופוע ןטלאהעג באה׳כ .טראװ —
 לגײפ .רעײש ןיא ׳ךאד ןרעטנוא ראנ ׳בוטש ןיא טשינ רעירפ .ךיוא
 ןופ חםפ־ךאנ ןדעי ןעמוקקירוצ ןגעלפ םענאשטאב .ןטםענ ןעיוב
 ײז .ךאד ןפיוא רימ ײב טםענ א ןעיוב ןוא רעדנעל עמעראװ יד
 טםענ עקיראיאראפ יד ןטכירראפ זיולב ׳ןעיוב טפראדעג טשינ ןבאה
 ערעײז טאהעג ןבלאװש ןבאה ךאד ןרעטנוא .ײנש ןוא ןגער ןכאנ
 ןענעז ןעארק רעבא ׳תורושב עטכעלש ןא ןגאז ןעארק טגאז׳מ .ןטםענ
 ןשטנעמ אד ןענעז׳ם .ךיוא קאלשנביוט א טאהעג באה׳כ .לגײפ עגולק
 טשינ לאמ ןײק ביוט ץיק באה ךיא ראנ ׳ןביוט ןטכעש ןזאל םאװ

 ?ביוט א טאה טגאזעג םנײטשימ שײלפ לפיװ .טכוזראפ
 .ץלעפ ןיא קידצ רעצנאג א םעפע ךאד טםיב —

 טגיױועג ׳טאטש רעד רעטניה טניוװ׳מ זא .קידצ ׳אק ׳ישינ —
 ענעכארבעצ טימ ןײרא ןעילפ לגײפ .ןכאז ײלרעלא וצ וצ ךיז ןעמ
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 ׳אק ׳שינ ןיב׳כ .םופ א ףיוא טקניה רע ןוא טמוק טנוה א •לגילפ
 דרע׳ד ףיוא ךיז טלקײק לגיופ א יװ טעז׳מ זא ראנ ,תובבל עקכאימ
 אזא באה׳כ •ןפלעה םיא ןעמ ליװ ,ןביוהפיוא טשינ ךיז ןאק ןוא
 ןבאה לגילפ יד זיב ןטלאהעג םיא ןוא בוטש ןיא ןעמונעגנײרא לגיופ
 ־דלעפ רעצנאג א ןראװעג ,טרישזאדנאב ײז באה׳כ .טלײהעגםיוא ךיז
 ? תױח ןגעװ ןדיי ןםײװ םאװ .רימ םיוא טכאלעג ןבאה ןדיי .רעש
 רימ ײב רעטצנעפ יד ןענעז רעמוז .ןענאטשראפ ןבאה םייוג רעבא
 ןוא רע טבײלב ,ליוו לגיופ רעד עאל יװ .ןפא טײרב ןענאטשעג
 טלמונא .קעװא רע טילפ טנוזעג טרעװ רע זא .ךעלדנרעק ענײז טגירק
 ץיז׳כ .ביױו א טימ ראנ ץילא טשינ ןוא ןעמוקעגקירוצ לגיופ א זיא
 יױוצ ןײרא ןעילפ לאמ א טימ .לטאז א טכירראפ ןוא לקנעב ןפיוא
 ןבילבעג םיא זיא׳ם .טנעקרעד ךײלג ךיא באה ״רע״ םעד .לגײפ
 ןוא עצילאפ א ףיוא קעװא ךיז ןלעטש ײז .לםיפ ןפיוא םארש א

 .םולח א יװ ןעװעג זיא׳ם .ירבאד ןעיזד א פא רימ ןעגניז
 ראנ ,ןקילג ײלרעלא ןגײלראפ רימ וצ ןעמוק ןגעלפ םינכדש
 ענײא .טשינ רימ טלעפעג יז ןוא ,ררוחם לקיטש ןפיוא קוק א וט׳כ
 ןאק׳כ .ליפ וצ טדער עטירד יד ,בארג זיא עטײװצ יד ,םואימ זיא
 באה רעבירעד — ,ןגײװש תױח .םנירעלפאלפ ץיק ןגארטראפ טשינ

 .ביל ײז ךיא
 .טדער ײגופאפ א —

 .אי —
 ? םאװ ,ונ —

 ־ראי עטשרע םבײװ ןײמ זיא טא .ןעײג ןראי יד .טשינראג —
 .עטכא יד ןוא עטפניפ יד דלאב ןוא עטײװצ יד זיא טא ץא טײצ
 ־עג באה ךיא רעבא ,ךײר־ןײטש ןראװעג ןענעז םעכױנאק ערעדנא
 ןײמ רימ לעטש׳כ .הנוק םעד טשינ ראנ׳כ .שינעמוקםיוא ןײמ טאה

 .ץילא ךיז וצ טניוװעגוצ ךיז באה׳כ .ץלא םאד ןוא טםנידראפ
 ?ײגופאפ םעד טימ זיא םאװ ~

 ענעדיי ׳אק טשינ ןיב׳כ .ןבײהוצנא װו טשינ םיױו׳כ .טראװ —
 וצ ןעמוק ןגעלפ םרענײגיצ .תױשעמ־אבב ׳אק ׳שינ לײצרעד ןוא
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 .טפיוקעג טשיג לאמ ןײק באה׳כ רעבא הרעפ ןפיוקראפ רימ
 .טנוזעג ןטלעז דרעפ א םרעײז זיא ,םנטײװצ .ײז ןעגעבגג ,םנטשרע
 ,רעטעפש ןורםח םעד ןעמ טניפעג ןיבמ ןײק טשינ זיא׳מ ביוא
 ןבאה םרענײגיצ יד .טונימ עטשרע יד ךײלג ץלא עז דיא רעבא

 .ןצעזפא טשינראג רימ ײב ןאק׳מ זא ,טםװועג ןיוש
 םאד ,ךלימ טימ שזריה — ןםייבנא םע ןוא ךיא ץיז לאמ ןײא
 ןײטש טאהעג לאמ עלא באה׳כ .ןעניגאב ןדעי ןםעגעג ךיא באה
 ךיא עז ,ץיז׳כ יװ יוזא .תופוע יד ןוא רימ ראפ ,שזריה טימ קאז א
 ןוא ןעגניריוא עםיורג טימ ,עצראװש א ,עקיד א ,ןירענײגיצ א
 באה׳כ .טנאה ןײד רימ זיױו ,ץירפ ־ טגאז יז .ןלערק ךעלרינש ךם א
 טבײלגעג טשינ באה׳כ .ןטראק ןגײל טזאלעג טשינ ךיז לאמ ןײק
 םאװ זםיוראפ ןםיװ ןופ םיורא טמוק םאװ ,םעד ץוח א .ןירעד
 .טנאה יד ריא ךיא גגאלרעד םעפע רעבא .ןײז טעװ ,?יז ףראדאב׳ם
 דאנרעד .ןפיל יד טימ טרעצומש ןוא טנאה עטכער יד ןא טקוק יז
 עקגיל יד ריד גיוט םאװ .טנאה עקניל יד ןעגנאלרעד רימ יז טםײה
 לזמ ןייד טזיױו עטכער יד :טגאז יז ןוא ,יז ךיא גערפ — זטנאה
 גאז ,ביױו ןײק טשינ באה׳כ .בײװ ןײד ןופ לזמ׳ם עקניל יד ןוא

 :ןא ךיז טפור יז ןוא ,ןבראטשעג זיא בײװ ןײמ ,ךיא
 .עטײװצ א ןײז טעװ׳ם —

 ? ןעמוק יז טעװ ןעװ —
 .לגיופ א יװ רעטצנעפ ןכרוד ןעילפנײרא ט׳יז —

 יד טזיױו ןוא טלכײמש יז .ךיא גערפ — ? לגילפ ןבאה ט׳יז —
 טײג יז .טיורב ןבאל א ןוא ןשארג ראפ א ריא ביג׳כ .ןײצ עםײװ
 םנירענײגיצ עלאמ .דײר עריא ןופ טשינראג רימ ךאמ׳כ ןוא קעװא
 ־רעד׳כ .פאק ןיא ןײרא דײר יד רימ ןענעז םעפע רעבא ו ןרעדיולפ

 וצ ךיז טעפעשט לאמ לײט .ןופרעד טכארט ןוא ןגעװרעד ךיז ןאמ
 .ןטערטפא טשינ ליװ ןוא קנאדעג א

 .ךאז א טרעה טציא
 .דרעפ ןפיוק ףראד א ןיא ןפורעגקעװא טאהעג דארג ךימ טאה׳מ
 וצ ךיא םוק םנגראמ וצ .םײה רעד ןיא טקיטכענעג טשינ באה׳כ
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 ײרד ןוא עשטאילק ענעגײא ןײמ זיא ענײא הרעפ ריפ טימ ןטײר
 ןוא בוטש ןיא ןײרא ײג׳כ .רעיופ א ײב טלדנאהעגנײא ךיא באה
 לגײפ עגיה .ןגיוא ענעגײא יד טביולגעג טשיג באה׳כ .ײגופאפ א עז
 ןופ טשינ ןענעז ןעײגופאפ ז ײגופאפ א ךיז טמענ װו רעבא ,ןײרא ןעילפ
 ןוא לקנעש־ןביוש ןפיוא רימ ײב טײטש רע רעבא .ןטנגעג ערעזדנוא
 רעבא ,גורתא ןא יװ ןירג זיא רע .טראװעג טלאװ רע יװ רימ ףיוא טקוק
 .לעג רע זיא זדלאה םורא ןוא ןקעלפ עלעקנוט רע טאה לגילפ יד ףיוא
 םיא ביג׳כ .רעגנױ א ךאנ ,םיוא טזיױו .ײגופאפ רעםיורג ןײק טשינ
 רע ןוא רעםאװ עלעצעט א וצ םיא גארט׳כ .טסע רע ןוא שזריה לםיב א
 ףיוא ףיורא ךיז טצעז רע ןוא רעגניפ א םיוא קערטש׳כ .טקנירט
 עלא ןםעגראפ באה׳כ .רעטנאקאב רעטלא ןא יװ רעגניפ ןײמ
 ןיא .דניק ןגײא ןא יװ ןעמוקאב ביל וײלג םיא באה׳כ .םירחםימ
 יװ יוזא ליױו רעטצנעפ יד ןכאמראפ טלאװעג ךיא באה בײהנא
 ץוחא .רעמוז זיא םנטשרע רעבא .סיורא ךיוא רע ןאק ,ןײרא זיא׳ר

 .ןבײלב רע טעװ ,ןײז אד ףראד רע ביוא :ךיא טכארט םעד
 ןוא גײטש א טפיוקעג םיא באה׳כ .ןגיולפעגקעװא טשינ זיא׳ר
 ,ןסנירג ,רעסאװ טימ ךעלעקעב ,שזריה טימ ךעלעצעט טלעטשעגנײרא
 ־עג ןעמאנ א םיא באה ךיא .ךיורב לגיופ א סאװ ןוא עלעגיפש א
 טשינ רע טאה בײהנא ןיא .ןבילבעג זיא יוזא ןוא עצאצעמ ןבעג
 רע טאה לאמ א טימ .טעקארקעג ןוא טעקאװקעג זיולב ,טדערעג
 ־יצ ןײז טזומעג טאה׳ם .ןושל דמערפ א ןיא םעפע ,תער ןעמונעג
 .שידיי ןײק טשינ ,שיליופ ןײק טשינ ,שיםור ןײק טשינ — שירענײג

 .םרענײגיצ ןופ ןפאלטנא םינפא זיא׳ר
 יד םאװ זא טםװועג ךיא באה ,רימ וצ ןעמוקעג זיא׳ר יװ יוזא
 ־מורא באה׳כ .םײוקמ ןרעװ טעװ ,טגאזעגסיוראפ טאה ןירענײגיצ
 ןביוהעגנא טאה עצאצעמ ,םעראװ ןטלאהעג ןוא רעטצנעפ יד ןגאלשעג
 טדערעג ןבאה םייוג יד .ןועמש ןפור ךימ ןוא ךיוא שידיי ןדער
 ןיב׳כ יװ יוזא .טגאזעגכאנ עשיליופ םאד טאה׳ר ןוא שיליופ םיא וצ
 ןיא ײג׳כ .לםקא ןפיוא ףיורא ךײלג רימ רע זיא ,בוטש ןיא ןײרא
 םעד וצ טגײל רע ,לםקא ןפיוא ןציז טבײלב רע ןוא ןײרא לאטש
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 רימ טמיור רע .לפעל ןטימ דיז טליפש ןוא רעיוא ןײמ וצ לבאנש
 ־עג טשינ ךיא באה בײהנא ןיא .ןושל ןשלגיופ א ןיא תודוס ןײא
 זיא רעכאמנצנוק א רעבא .״יז״ א רעדא ״רע״ ןא זיא׳ם יצ טםװו
 ראפ ןכוז ןעמונעג באה׳כ .״רע״ ןא זיא׳ם זא טגאזעג ןוא ײבראפ
 ןעניפעג דלאב לע׳כ זא ,טםװועג ךיא באה ײברעד ןוא ביױו א םיא

 .גוױז ןײמ
 גאז א סעקזיור עלעטאמ טאה — ן השעמ עשילרעטםיוא ןא —

 .ןאטעג

 ־וצ טראד ףראד׳כ .ףיוה א ןיא דימ טפור׳מ .וצ טראװ ~
 זיא׳ס זא יוזא עצאצעמ ןײמ טאהעג ביל ןיוש באה׳כ .דרעפ ןלעטש
 .המחלמ זיא הסנרפ רעבא .ןדײש וצ דיז םיא טימ ןעװעג רעװש רימ
 עיוג רעד ןא גאז׳כ .ףיוה ןיא רעבירא ראפ ןוא דרעפ ענײמ מענ׳כ
 גיוא׳ם יװ ײגופאפ םעד ןטיה לאז יז — ןםײהעג יז טאה אלקעט —
 ־אפ רעד .ןבעל׳ם ביל םיא ט׳יז .ןגאזנא טשינ ףראד׳כ .פאק ןיא
 .טדמערפראפ טשינ טבײלב רע ׳ץרוק .םיא ראפ םיוא טייג קעבאר
 יװ קיטאלג טײג ץלא ןוא חקמ ןטוג א ראפ דרעפ ענײמ ףיוקראפ׳כ
 דיז טכאמ ליױורעד רעבא ,םײהא ןראפקעװא ליװ׳כ .טרימשעג
 ןקיטכענרעביא זומ׳כ .קידלזמ רימ זיא לגיופ רעד .רחסימ רעײנ א
 — עלעבײװ א דיא עז ׳ױירא םוק׳כ יװ יוזא װא ׳קירעבראה א ןיא
 יז .לזענ ץרוק א טימ ,ןגיוא עצראװש טימ ,עלעקנוט א ,ענײלק א
 ־אב ןטלא ןא וצ יװ שימײה רימ וצ טלכײמש ןוא ןא דימ טקוק
 ־נײא יד ןענעז רימ ןוא טנײה יװ ײנש א זיא ןםיורד ןיא .ןטנאק
 ־אס םעד טלעטשעג זדנוא ראפ טאה עטםאבעלאב יד .טםעג עקיצ
 ׳אק טשינ ןיב׳כ זןפנארב ריא טאה רשפא :גאז דיא רעבא ,ראװאמ
 ,הװשומ טרעװ׳מ .ןעקנירט ןעמ זומ רחסימ ןײמ ןיא רעבא ,רוכיש
 ־עגנײרא טאה עטםאבעלאב יד .םײחל טקנירט׳מ ןוא װיא־טשטאפ׳מ
 גערפ׳כ .דעלצעלפצלאז טימ לםיש א ןוא לשעלפ־לאפאנאמ א טגנערב
 :טרעפטנע יז ןוא ? ןבוזראפ דיוא ריא טליװ רשפא :עלעביױו םעד
 םיג׳כ .טעפגיק ןיא טשינ דייא טגיל המשנ װימ י.טשינ םאװ ראפ
 ־ראפ יז .טשינראג יװ רעביא סע טרעק יז ןוא לזעלג לופ א ןא ריא
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 ־אב יד .ןםיגנײרא ןאק יז זא ןעזעג ןיוש באה׳כ .טשינ וליפא טסײב
 ןבילבעג ןענעז רימ ןוא וק א ןגעװ יוג א וצ קעװא זיא עטםאבעל
 טשינ ךיג יוזא רעװ ךיא .לזעלג א יז ןוא לזעלג א םענ ךיא .ץילא
 באה׳כ .רעטכינ ןבײלב ןוא ףאטש ןבלאה א ןםיגנײרא ןאק׳כ .רוכיש
 טלכײמש יז רעבא ,טעקשאנשראפ ליפ וצ ןרעװ טשינ לאז יז ארומ
 רימ .רעשימײה ןוא רערעטײה זיולב ןרעװ רימ .טשינראג יװ
 טסײה יז זא רימ טגאז יז .דנײרפ עטוג עטלא יװ ןיוש ןסעומש
 ןיא ןײלא לבײװ א טוט םאװ .ןילאװ ןופ ץעגרע טמוק ןוא רתםא
 ףיוא טראװ׳כ !טרעפטנע יז ןוא יז ךיא גערפ — ?עמשטערק א
 יז ןוא ךיא גערפ — ?רעכיליומ א ךײא גיוט םאװ .רעכיליומ א
 ?אד טכעלש זיא םאװ .עקירעמא ןײק טראפ יז זא ,רימ טלײצרעד
 ךיז ײב ט׳יז זא קיצראהנפא רימ טלײצרעד יז ןוא ,ךיא גערפ —
 טאה׳ר .טזאלעגרעביא יז טאה רעגעי ןוא עביל א טריפעג טאטש ןיא
 ענעי ןופ רענייא ,ראשזאיאוױמאק א רע זיא ןעװעג .ביױו א טאהעג
 .רעטכאט רעשידיי א ןפײפוצנא ןרק א ײז ײב זיא׳ם םאװ םרעציװש
 םײה רעד ןיא .טליפשראפ ןוא טליפשעג באה׳כ ,יז טהנעט ,ונ
 ןיוש ט׳יז זא םיורא טמוק׳ם .ןזיױו טשיג םינפ ןײמ רעמ ךיא ןאק
 ןוא דיי רעמורפ א זיא רעטאפ רעד .טגעג ךיז ןוא ןאמ א טאהעג
 רעלגומש א םעפע .ןגארטפא ךיז ממ יז ,ץרוק .דובכ ןײז רעטגוא זיא׳ס

 .ץענערג יד ןעלגומשרעבירא יז ףראד
 ןוא ?עקירעמא ןטיױו םעד ןיא ןאט ריא טעװ ,ךיא גאז ,םאװ

 ףראד ,יז טגאז ,ךיז טשיראנאב׳מ זא .םעזולב ןעײנ זטרעפטנע יז
 טנגעגאב טשינ ךײא ךיא באה סאװ ראפ :טהנעט יז .ןלאצ ןעמ
 זיא׳ם .ןאמ א ראפ טפראדעג ךיא טלאװ ליבםנאמ אזא ?רעירפ
 אד ךײא ךיא לאז סאװ .ךיא רעפטנע ,טעפש וצ טשינ לאמ ןײק

 ,וק רעד טימ ןעמוקעגקירוצ זיא עטםאבעלאב יד זיב ? ןעײרב גנאל
 ןראװעג ןטאזעגוצ ןיב׳כ .קיטראפ ןעװעג ןיוש ץלא זדנוא ײב זיא
 ךיז ןעמענ רימ .ןטערטפא טשינ רימ מפ ןיוש ליװ יז ןוא ריא וצ
 טרעװ׳מ זא יוזא יז טשוק ןשוק ןוא ,ךיז ןשוק רימ .טנעה יד ײב
 טשינ באה׳כ .רעײפ םאלפ א ראנ הבקנ ׳אק טשינ זיא סאד .עגושמ
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 קעווא ןיב׳כ ץא טלאה׳ס יװ ןםיװ לאז עטםאבעלאב יד טלאװעג
 ריט א טפאלש יז .תחדק׳ס ךימ טפראװ׳ס ןוא גיל׳כ רעבא .ןפאלש
 דיז טרעליוק יז יװ לטנעװ םעניד ןכרוד רעה׳כ ןוא ריט א ןבענ
 ירפ רעד ןיא ןוא ןפאלשעגנײא ךיא ןיב גאט ראפ .רעגעלעג ןפיוא
 טםעומשעגפא טאהעג ןיוש ןבאה רימ .ןראפמײהא טלאזעג ךיא באה
 רעמ ךיורב יז .םיוא ןיוש זיא עקירעמא םעד ןופ .ןראפטימ לאז יז

 ־יױו ןײמ ןוא לביטש ןײמ ןופ סיורא םוק׳כ .רעכיליומ ןײק טשינ
 ןוא רימ וצ טלכײמש יז .טײרג ןוא טקאפעגנײא ןיוש זיא עלעב
 טראפ יז זא טרעהרעד טאה עטםאבעלאב יד זא .ןענײש ןגיוא יד
 ראנ ׳ןפאלראפ זיא אד םאװ ןםיוטשעגנא ךיז יז טאה ,רימ טימ
 ףיורא יז םענ׳כ .ןרתםא ײב זיא ץראה ןײמ ־ז ןא ךימ םע טײג םאװ
 טשינ ארומ טאה יז .קאב ןפיוא רימ ןבענ טציז יז ןוא ןטילש ןפיוא
 םעראװ רימ זיא ןופרעד ןוא רימ ןיא ןא ךיז יז טלאה ׳ןלאפוצפארא
 .ןבאה וצ הנותח פא רימ ןדער ןראפ רימ יװ יוזא .םירבא עלא ןיא
 זיא יז ןוא ןמלא ןא ןיב ךיא .טשינ רימ ןפראד םעינאמערעצ ןײק
 ןלעטש ןוא הארוה־הרומ לצעג ׳ר וצ ןײגנײרא ן׳רימ .השורג א
 ץיז לע׳כ :טגאז יז ןוא לגיופ םעד ןגעװ ריא לײצרעד׳כ .הפוח א
 ־נוא ןעװעג טלאװ רע יװ םיא ןגעװ ןדײר רימ .עמאמ א םיא וצ

 .דניק רעזד
 .טגערפעג רעב־ףלאװ טאה — ? טאהעג הנותח טאה ץע —

 .ץינ —
 ? אה ׳טשינ םאװ ראפ —

 טאהעג באה׳כ .ןהכ א ןיב ךיא ןוא השורג א ןעװעג זיא יז —
 .ןיד ןצנאג םעד ןםעגראפ

 ?הארוה־הרומ רעד ?טגאזעג ריד טאה רעװ —
 ? ןעד רעװ —

 ...זעטכישעג ענעי ןיוש זיא׳ם ׳ונ —
 הנותח טשינ ןענאק רימ זא טגאזעג טאה לצעג ׳ר ןעװ —
 םאװ רעבא .שײלפלפערק ןכאמ םיא ןופ טלאװעג ךיא באה ׳ןבאה
 ץוחא ןענעװאד ןעגנאגעג טשינ לאמ ץיק ןיב׳כ ? דלוש ןײז םאד זיא
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 באה׳כ .ןהכ א ראג ךיא ןיב לאמ א טימ .רופיכ־םױ ןוא הנשה־שאר
 ׳ןטכוד רימ ךיז לאז .מײהא קעװא ריא טימ ןיב ןוא ןרתסא ןעמוגעג
 ־עג ן׳רימ .ינידאפםאג ןײמ טםיב וד ןוא חלג א ןיב׳כ זא ,ךיא גאז
 ־לםילש ןיא טשינ זדנוא טקוק רענײק ןוא טאטש ןופ טײװ טניוװ
 ? החפשמ רעד ןבײרש יז לאז סאװ .טצכערקעג יז טאה רעירפ .ךאל
 םיוק ךיז ןענאק רימ זא טבילראפ יוזא עדײב ןענעז רימ רעבא
 ־ןאפ ריא טימ ןראװעג ךײלג זיא עצאצעמ .טכאנ זיב ןטראװרעד
 יז .לםקא ןפיוא ףיורא ריא רע זיא ,ןײרא זיא יז יװ יוזא .טארב
 רע *ריא גאז ךיא .קירוצ יז טשוק רע ןוא לבאנש ןיא םיא טשוק
 לא ןוא ןירענײגיצ רעד ןופ ריא לײצרעד׳כ .ןכדש רעזדנוא זיא

 .עקידעביא םאד
 יװ ןבעל רימ .ליװו ןוא טוג ןעגנאגעגוצ ץלא זיא בײהנא ןיא
 טרא ןעמעװ ראנ ,טדעראב זדנוא ןעמ טאה טאטש ןיא .ךעלעבײט
 טשינ רימ ןעמ טעװ .רעמורפ ׳אק טשינ ךױנאק ןועמש זיא ?סע
 ןוא דניק א ןבאה ליװ רתםא רעבא ,ונ .ישילש אק לוש ןיא ןבעג
 מיא .רזממ א זיא דניק׳ם זא ןסײה טע׳ס .טשינ ןיוש גיוט םאד
 טשינ זיא דניק אזא זא ,טגאזעג רימ טאה שרדמ־תיב ןופ רעלענק

 ײס טשינ גיוט׳ס רעבא ?ןעמאנ רעדנא ןא םעפע טאה׳ס ,רזממ ׳אק
 הנותח ט׳יז זא עמאמ־עטאט וצ ןבירשעג טאהעג טאה רתםא .ײם יװ
 ןבאה׳ס .בוט־לזמ ןבעגפא זדנוא ןעמוק ןיוש ןליװ ײז ןוא טאהעג
 ץילא ץיז וצ ןדירפוצ ןיב ךיא .ןשינרעטנאלפ יד ןביוהעגנא ךיז
 יז רעבא .גונעג רימ ראפ ןענעז עצאצעמ ןוא רתםא .ריא טימ
 באה׳כ יצ ךיז טגערפ יז .ץירא טאטש ןיא ןײג וצ ראנ ךיז טםײר
 ריא טימ ןענײפםיוא ךיז ,טםעג ןטעבראפ ליװ יז ,רעדירב עטוג

 ןקאבעגפא ט׳יז .רםיק ןראפ יװ יז טאה טכאקעג .ןקאב ןוא ןכאק
 .ןעײרעטידנאק עטסעב יד ןיא םעניוזא טשינ ןעמ טגירק ,ןכוק א
 טוט דלעפ ןטימ ןיא ? ןעמעװ ראפ רעבא ,ךיוא ץיש ןא ךיז טוט יז

 ריא טימ ןראפ לאז׳כ ןדערוצ ןעמונעג ךימ ט׳יז .טעםראג א ןא יז
 ךיז טאה׳ס רעבא ,טכראהעג יז ךיא טלאװ יאװלה .עקירעמא ץיק
 ,זיוה א באה׳כ .לײמ רעטנזיוט ףיוא ןראפוצקעװא טםולגעג טשינ רימ
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 םאװ ןוא ,ונ .שוביש א ןעמ טגירק ׳טפיוקראפ׳מ זא .דרע ׳ןלאטש
 ןיוש ךיא ןיב םעד ץוחא .ןזיוה ןםערפ ? עקירעמא ןיא ןאט ךיא ןאק
 ךיא טלאװ ןזאלרעביא םיא זא לגיופ םוצ ןדנובעגוצ יוזא ןעװעג
 ןעמי ןוא ןצענערג רעביא ײגופאפ א ןפעלש רעדיװ .טנאקעג טשינ
 ־אילק ןײמ וצ טניװועגוצ ךיז באה׳כ .לכעליפש ׳אק ׳שינ ךיוא זיא
 ןיוש זיא יז ?ןזאלרעביא יז ךיא לעװ ןעמעװ ףיוא .ךיוא עשט
 רע טדניש ,ןאמרופ א וצ ןײרא טלאפ יז זא ןוא עגנױ ׳אק ׳שינ
 ןבעל רימאל ,ביל ךיז ןבאה רימ :ןרתםא וצ הנעט׳כ .לעפ יד ריא
 יז טיצ׳ם רעבא ?ןעקאלאב טײל םאװ ןא םע טײג ןעמעװ .ליטש
 ־ראפ ןוא טפאשטנאק טםילש יז ,טכירק יז ,טײג יז .ןשטנעמ וצ ראנ
 ךיז באה׳כ .םאװ טםײװ ראי־ץראװש רעד ןוא םנגיל ןיא ךיז טלקיװ
 ,עמאיל א ףיוא םעכױנאק ראפ א ןטעבראפ ןוא ןדערוצ טזאלעג
 טאהעג ךיז ךיא באה ןײלא ןעװעג ןיב׳כ םאװ ןראי יד ןיא רעבא
 זדנוא וצ ןעמוק טשינ ליװ רענײק ןוא טרעדנוזעגפא ןעמעלא ןופ
 ־עג זדנוא ןבאה ׳ןעמוקעג ןענעז םאװ ענעי .טאטש רעד רעטניה
 ןעמונעג רתםא טאה ,קעװא זיא עדנאב יד זא .קילטנעמ א טכאמ

 .ןעניגאב זיב טרעמאיעגפא יוזא ןוא ןענײװ
 םאד .ןגירק ןא ךיז טבײה׳מ ?ןעײרב גנאל ךײא ךיא לאז םאװ
 זא טײרש ןוא טניױו יז ,טליש יז ,טלדיז יז ,ךיז טגירק יז ,טםײה
 ריא ךיא באה םאװ ראפ ,ץענ רעד ןיא טראנעגנײרא יז באה׳כ

 זא טקנעדעג יוזא באה ךיא ?ןהכ א ןיב׳כ זא טגאזעג טשינ דלאב
 ןעמאמ רעד ײב ןםעגעג טאה ץע םאװ טקנעדעג ץע יװ ןהכ א ןיב׳כ
 אד .קוביד א ריא ןופ טדער׳ם ןוא טכאנ ײב טגיל יז .ךיוב ןיא
 ־עװ ראפ רעבא ,עידעמאק א טליפש יז .יז טניױו אד ןוא יז טכאל

 בײלג׳כ זא קיטש עניוזא טכאמ ןוא ץילא ךיז וצ טדער יז ?ןעמ
 טרעה׳מ םאװ ןעמענ ךימ טפור יז .רתםא ענעגײא יד זיא׳ם טשינ
 ןא ןפראװעג יז טאה לאמ א טימ .ןטנאק ערעזדנוא ןיא טשינראג
 יז טזאל רע ,ןא טכאמ רע ,ליפ וצ טײרש רע .לגיופ ןפיוא ןחמוא
 םיא באה׳כ .ךיוא קיטכיזרעפעפ זיא יז .ירפ רעד ןיא ןפאלש טשינ
 ,ןביוהעגנא ךיז טאה םאד ױו יוזא ,ריא ןופ ,יז טגאז ,רעביל
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 ־עמ זיא םאוו .טכעלש ןזאלםיוא יךיז טע׳ם זא טםװועג ךיא באה
 ־אש רע זיא טבאנ ײב .ךאלמ א ױו טוג זיא רע ?קידלוש עצאצ
 קעדרעביא רעד רעטנוא לגיופ א טשינ טגיל ירפ רעד ןיא .ליטש
 רעבא .ךײלג וצ גאט ןטימ ןעגניז ןא טבײה לגיופ א .טכראנש ןוא
 יז טמענ רעגײזא ףלע .טכאנ ײב רעגײזא ײװצ ךיז טגײל רתםא
 ןיב׳כ זא ןיוש עז׳כ .עקבאב א ןקאב רעדא ׳פאק םעד ןגאװצ טשרע
 ליװ ׳עגושמ יז זיא ׳יז ליװ ?ןעמ טוט םאװ רעבא ׳ןלאפעגנײרא
 ךיז ןעמוק׳ם װו בוטשײט א שילאק ןיא אד זיא׳ם .בשױמ יז זיא ׳יז
 ײג׳כ זא .ןיהא ראג ךימ טפעלש יז .םעגירדעקםאילפ עלא ףיונוצ
 טימ טפאשטנאקאב טםילש יז ןוא ײט קנירט ןוא ךיא ץיז ׳ןיוש
 טלײצרעד ןוא ןאװלאב ןדמערפ א ןא טפערט יז .ןעגנױ עליוװ יד
 בורג א םיוא טשינ רימ בארג׳כ זא .תודום ערעזדנוא עלא םיא
 רעבא ,גולק ץיז ןאק יז .ןזײא ןופ רעקראטש ךיא ןיב ׳הפרח ןופ
 טוט יז .ראנ רעטםגרע רעד יז זיא ,לױמ ןטימ ךיז טזאלעצ יז זא
 ־עדנא ןא ?רימ םע טמוק םאװ ראפ רעבא ,םיעכהל וצ ףיוא רימ
 ־םיורא ןוא םעלדוק יד ײב ןעמונעגנא יז טלאװ טרא ןײמ ףיוא רער
 תונמחר א רימ זיא׳ם ןוא וצ ךיז ןיוװעג ךיא רעבא ,טעקםארטעג

 .ךיוא
 באה׳כ .גאט וצ גאט ןופ רעגרע ןראװעג זיא׳ם ,ךעלרעדניק
 ־אלפ םונהיג׳ם רעבא ,זיא םונהיג א םאװ טםװועג טשינ לאמ ץיק
 ,טםניד רעד טימ עצעה א טריפראפ ט׳יז .בוטש ןיא רימ ײב טרעק

 רעד ףיוא באה׳כ .עלעטש רעד ןופ קעװא זיא ענעי ןוא ,עיוג רעד
 דשוח רימ זיא רתםא רעבא ,טגײלעגפיורא טשינ רעגניפ ׳אק עיוג
 .ןעפעשטוצנא םאװ ןא ךיז ,םילובלב ראנ טכוז יז .ױיב םאד לא ןיא
 ןראי .רעםײמש םעד ,יוג םעד טימ ןםײרמורא ןא ךיז טבייה יז

 ןײמ ןיא .ײז ןפיולטנא טציא .ײרטעג טנידאב ךימ םעײג יד ןבאה
 דרעפ .ןײלא ןאט ץלא טשינ ןאק׳מ ,שטנעמ א ןעמ ףראד רחםימ
 ןעמוק םאװ םיצל עניוזא אד ןענעז׳ם .ןעמעק ןוא ןשאװ ןעמ זומ
 ־עג טשינ ךיוא באה׳כ ,רעדירב ,טשינ טכאל .טכאנ ײב לאטש ןיא

 ףיוק׳כ .ןגיוא ענעגײא יד טימ ןעזעג טשינ באה׳כ זיב טבײלג
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 ןוא ירפ רעד ןיא םוק׳כ .לאטש ןיא קעװא סע לעטש ןוא דרעפ א
 עצנאג א ןבירטעג סע טלאװ׳מ יװ סיױוש ןיא ןדאבעגסיוא זיא׳ס
 וט׳כ .קסיפ ןופ טניר םיוש רעד .רעגרעב ןוא רעבירג רעביא טכאנ
 טכאנ ײב טמוק רעװ .ךעלפעצ טימ לופ — עוױרג רעד ףיוא קוק א
 ןפארטעג טאה׳ס ןךעלפעצ דרעפ א ײב ןטכעלפראפ לאטש ןיא
 םוצ דרעפ א ןרעטאמראפ ןענאק ײז .לאמ ןעצ ראנ ׳לאמ ןײא טשינ
 זא .ןבעג גנוטכא ,טכאנ ײב ןײגפארא ףראד׳מ .ךעלעטערש יד ,טיוט
 זומ׳כ .שודק א ןבילבעג ךיא ןיב ,טזאלעגרעביא ךימ טאה יוג רעד
 .טשינ גיוט׳ס ,טוג ןוא ץרוק .קעבאראפ א ןופ טעברא יד ןאט ןיוש
 סעיזנעטערפ יז טאה ,ךיא גײװש ,עכאטאמוס א טרעװ ,ךיא דער
 טשינ ןאק׳כ .תונורסח רימ ףיוא טכוז יז ראנ .סיוא יז דײמ׳כ זא
 עיצקעל ןײא רימ טיג יז .ןבײרש ןענרעל ךימ טײג יז ןוא ןבײרש
 וצ ,יוזא טאלג ןטראק ןיא ןליפש רימ .טשינ יז ליװ רעמ ןוא
 ביג׳כ זןראנ יז ףראד סאװ .טראנעג יז רעבא ,טײצ יד ןבײרטראפ

 .ןטסנידראפ עלא קעװא ריא

 ךיז טאה — טפעצער ץיא אד זיא הרוחס לקיטש אזא ראפ —
 .ןײרא רעסערפ ןיא בײר א — .רעב־ףלאװ ןפורעגנא

 .טפאכעגרעטנוא סעקזיור עלעטאמ טאה — !רעטרעװ ענײמ —

 טנאה ערעװש א באה׳כ .טוװרפעג ךיוא סאד באה׳כ .סטראװ —
 ־ילאק א ראפ םענעי ןכאמ לאמ א ךיא ןאק ,ץעז א ביג ךיא זא ןוא

 זא טעשארטס יז .םיריוטקאד וצ סיוא טײג׳ס ןוא ןא יז ריר׳כ .עק
 זיא יז .טלעג שלאפ ׳אק ׳שינ ךאמ׳כ ?ןרסמ סאװ .ןרסמ ךימ טע׳ז
 יװ םורפ יז טרעװ ,ריא טלעפעג׳ס זא ראנ ״דרוחס לקיטש טאלב א
 ןסיגםיורא ראנ ,ןעמ געמ תבש םוא רעײפ א ןדניצנא .ןיציבר א
 טימ יז טײרד יוזא ריא טניול׳ם יװ .הרבע ןא זיא ףאשעמאפ׳ס
 רעבײװ יד ןוא ךארב ןײמ ןופ טאטש ןיא ןיוש טםײװ׳מ .גנוצ רעד

 .ןטםיופ יד ןיא ןכאל

 ,אד יװ טשינ םײװ׳כ .רעטניװ ןראי ײװצ ראפ ןעװעג זיא׳ס
 טסערפ עניוזא .טםערפ עכעלרעפעג ןענאטשעג ןענעז זדנוא ײב ראנ
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 •זצײה ׳אק ןפלאהעג טשינ טאה׳ם .טײל עטלא טקנעדעג טשינ ןבאה
 ײ.ב .ןכארבעגרעטנוא ךיז ןבאה רעמײב ןוא ןזאלבעג טאה טניװ א
 זיא לאטש ןיא .טיולפ קיטש א ןםירעגפא טניװ רעד טאה רימ
 זא .דרעפ יד ראפ טאהעג ארומ באה׳כ ראנ ,םעראװ ךעלטניױועג
 זיב טשינ קנעדעג׳כ .ןעמעלא ךאנ זיא רעצאר םעד טפאכ דרעפ א
 ןעװ רעבא ׳טנװא םענעי טגירקעג ךיז ןבאה רימ םאװ בילוצ טנײה
 .המחלמ עגנאל ןײא ןעװעג זיא׳ם ?טגירקעג טשינ ךיז רימ ןבאה
 .טונימ ראפ א ףיוא םולש טכאמעג רימ ןבאה טכאנ ײב לאמ לײט
 ןפאלשעג זיא יז .ןעמוקעג טשינ ךיוא וצרעד ןיוש זיא רעטעפש
 .קנאב א ףיוא רעגעלעג א טעבעגםיוא רימ באה ךיא ןוא טעב ןיא
 ־עג טשרע ךיז ט׳יז ןוא ןײטשפיוא טפראדעג דלאב ןיוש באה ךיא
 רעבא ;ןקעװפיוא גנירג ךימ ןאק׳מ .ףאלש ןטכײל א באה׳כ .טגײל
 ־קנעב טקור ׳ײט ףיוא טדיז ;טכאנ רעד ןטימ ןיא םורא טכירק יז
 טימ ןוא עמש־תאירק יז טגאז אד .יז טנײװ אד ,יז טגניז אד .ךעל
 .שינעקיפעצ ףיוא ץלא זיא׳ם .ענעגושמ א יװ ןכאל יז טמענ לאמ א
 ־קיטש פא םיא טוט יז ןוא ײגופאפ םעד ביל באה ךיא זא טםיױו יז
 טפאכ רע זא ןוא רעדנעל עמעראװ יד ןופ טמאטש ײגופאפ א .ךעל
 טזאלב׳ם ןוא ןריט יד טנפע יז רעבא .םיא טימ םיוא זיא ,גוצ א
 ־עשאב א זיא׳ם לײװ ,ךיוא ןעילפקעװא ןאק רע .טניװ רעד ןײרא

 ;רעטרעװ עראלק ריא גאז׳כ .לכש טימ שטנעמ א טשינ ,שינעפ
 ־עג א רימ ײב וטםיב ,ןעצאצעמ טימ ןעשעג םעפע טעװ׳ם ביוא
 ײגופאפ א טימ .הנותח םיא טימ באה ;טײרש יז ןוא ,עטלטעצ
 ־אב ןעװעג ץלא זיא׳ם זא טציא םיױו׳כ .ןבאה הנותח ןהכ א געמ
 ןפיוא רעדא טנאה רעד ףיוא שטנעמ םייב ןבירשעגנא זיא׳ם ן טרעש
 .ןאטפא רע לאז ץנעי ןוא םאד .ןבעל רע לאז גנאל יוזא ?ןרעטש
 םעד טלעטשראפ טשינ ריא באה׳כ ?רימ וצ טאהעג יז טאה םאװ
 תואצוה ףיוא ןבעג וצ ריא ןעװעג טײרג ןיב׳כ .עקירעמא ן׳אק געװ

 .ךיוא
 וט רימ טימ .טנראװעג יז באה׳כ ,אי ?אה ?ךיא טלאה װו

 ־יװק יז רעבא .םיוא טשינ זאל ןעצאצעמ וצ ראנ ,טםליװ וד םאװ
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 ־ערק זיא רע .שזננעמ א ןעװעג טלאװ רע יװ םיא טלדיז ןוא טעשט
 לגיופ א ז טשינ םאװ ןוא דש א םיא ןיא טציז׳ם ,קיזייל זיא רע ׳קיצ
 ,פמאל א ןא טדניצ׳מ זא .טכאנ ײב רעטצניפ ןײז לאז׳ם ףראד

 ־צניפ אד ןוא קיטכיל יז טכאמ אד רעבא .גאט זיא׳ם זא רע טנײמ
 רע ןוא טכאנ רעד ןיא טכיל ׳אק ןדײל טשינ ןאק לגיופ א .רעט
 ראפ א ?לגיופ א טאה םאװ .ןרעדעפ יד ןיא פאק םעד טקעטשראפ
 ןיא המקנ ןעמענ שטנעמ א ןאק יװ .ףאלש לםיב׳ם ןוא ךעלדנרעק
 ןיא רעדורעג א טרעהרעד ךיא באה ןענירעד ןטימ ןיא ?לגיופ א
 רעד וצ טזאלעג ךיז ןוא ןרעטמאל םעד ןעמונעג באה׳כ .לאטש
 ־עג ךיא באה ,לעװש יד ןטארטעגרעביא באה׳כ יװ יוזא .לאטש

 .קילגמוא ןא ןײז טעװ׳ם זא טםװו

 ־עג רעב־ףלאװ טאה ךאנרעד .ןגיװשעג עלא ןבאה ליױו א
 :טגערפ

 ?ײגופאפ םעד טגאיעגםיורא ?ןאטעג יז טאה םאװ —
 .זדלאה םעד ןקינײר ןוא ןעלמרומ ןעמונעג טאה רעדמערפ רעד

 .טםארפ ןקידנעגערב א ןיא .טכאנ רעד ןטימ ןיא ,אי —
 ? אה ,ןענופעג טשיג םיא טאה׳מ —

 .קינ —
 ? אה ,טכאמעג קיטראפ יז טםאה רד ןוא —

 .טראװעגפא טאה רעדמערפ רעד
 זיא ײגופאפ רעד זא ןעזעג ןוא לאטש ןופ ןײרא ןיב׳כ זא —
 ןײד זיא׳ם ,רתםא :טגאזעג ןוא ןעגנאגעגוצ ריא וצ ךיא זיב ,אטשינ
 ןםיורד ןיא ריא טימ םיורא ,ראה יד ײב ןעמונעגנא יז באה׳כ .ףום

 .םעגורב ןיא ןפראװעגנײרא יז ןוא
 ?אה ,טרעװעג טשינ ךיז ט׳יז —

 .טײהרעקידנגיױוש ןעגנאגעג םעפע זיא יז .ןײנ —
 ־אמ טאה — חצור א וצרעד ןײז ןגעװטםעד ןופ ףראד׳מ —

 .ןפורעגנא ךיז םעקזיור עלעט
 .חצור א ן י ב ׳ כ —
 ? אה .רעטיױו םאװ —
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 באה םאד ;טגאזעג ןוא סענילג יד וצ קעווא ןיב׳כ .טשינראג —
 .ויומ טמענ .ןאטעג ךיא

 ז טכאנ רעד ןטימ ןיא —
 .ןגאט ןביוהעגנא ןיוש טאה׳ס —

 ? היװל דעד ףיוא ןײגכאנ טזאלעג שטאכ ךיד טאה׳מ —
 .היװל םוש ץיק —

 עלערעב טאה — ןםעכ א זיא ןהכ א זא ׳עקאט טגאז׳מ —
 .ןפראװעגגײרא רעװאקלאז
 .םיוא יוזא טעז׳ס —

 ז אה ׳ןגארקעג וטסאה לפיװ —
 .ראי טכא —

 .ןטינשעגפא טוג טםאה ,ונ —
 רעד טאה — סיורא טשינ ײרפ רעד ףיוא ןיוש ל׳כיא —

 .טגאזעג רעדמערפ
 ־מערפ רעד טאה ךאנרעד .ןגיװשעג עלא ןבאה ליױו עגנאל א

 ־ןפורעגפא ךיז רעד
 .אד זיא עצאצעמ —

 ? אה ,וטםנײמ סאװ —
 .ךימ םע טרא םאװ רעבא ,עגושמ ןיב׳כ זא ןגאז ט׳צע —

 ?אד זיא׳ר טםײה סאװ —
 .לסקא ןפיוא רימ ךיז טלעטש רע .רימ וצ טמוק רע —

 ? ריד ךיז טמולח׳ס —
 .ראװ רעד ףיוא —

 .ריד ויז טכוד׳ם —

 .לוק ץיז רעה׳כ .טדער רע —

 .טעקצאהעצ עלעפאק א וטםיב ,יוזא ביוא —

 .ןרעטש ןפיוא רימ ײב טפאלש רע —
 .עילאקנאמ אזא ריד ײב זיא׳ם ,ונ —

 .המשנ א טאה ײגופאפ א —
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 ביוא — .טהנעטעג רעב־ףלאװ טאה — !דײר עשידלאי —
 רעניה עלא ןעװ .המשנ א ךיוא ןוה א טאה ׳המשנ א טאה ײגופאפ א
 טלעװ יד טלאװ ׳תומשנ טאהעג ןטלאװ םעקשטאק ןוא זדנעג עלא ןוא

 .למיה ןזיב תומשנ טימ לופ ןעװעג
 .רימ וצ טמוק עצאצעמ זא זיולב םײװ׳כ —

 .טפאשקנעב ןופ זיא׳ם —
 רימ טרעטאלפ רע .ליומ ןיא ךימ טשוק רע .טמוק רע —

 .רעיוא ןפיוא לדיױו ןטימ
 ז ךיוא טכאג ײב טנײה ןעמוק טע׳ר —

 .רשפא —
 ׳אק טלקעפעגרעבירא ךיד טאה׳מ זא רע טםיױו ןענאװ ןופ —

 ? װענאי
 .ץלא טםײװ רע —

 ןקיש ךיד טע׳מ .ראטקאד םעד םע לײצרעד .ןכאז עטםופ —
 םאװ .הטילפ ןכאמ וצ גנירג זיא טראד װפ ןוא זיוה־םיעגושמ ןיא

 ז ךיוא טמוק יז ז ןרתםא טימ זיא
 .טשינ — יז —

 ךשטנעמ יוזא .טיוט ןענעז עטיוט יד .שינעדערגײא ןא —
 .תױח יוזא

 רעד ףיוא טקערטשעגםיוא קירוצ ךיז טאה רעדמערפ רעד
 .קגאב

 ...תמא םעד םיױו ךיא —
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 וירעצופ יד

1. 
 רעטכאט עשיריבג א ךאנ ןוא לדײמ א טציזראפ סאוו ראפ

 .ןרעפטנע טשינ רענײק ןאק ׳ענײמ רעדניק ׳ףיורעד ?וצרעד
 ־ירב ײרד ןוא רעטםעווש יױוצ .םיכודיש טדערעג ריא טאה׳מ
 רעתמא ריא — עלעדא ,יז רעבא .טאהעג הנותח ןבאה עריא רעד
 ןעיורג ןזיב ,טגאז׳מ יװ ,ןםעזראפ זיא — לדאה ןעװעג זיא ןעמאנ
 יז ןעװ ,טײצ ץימ ןיא וליפא םיכודיש טדערעג ריא טאה׳מ .פאצ
 ־עגפא ןריט יד ןבאה םינכדש .קיצרעפ יד רעביא ןעװעג ןיוש זיא
 ,רעריא עטאט רעד .רעטםיולק רעשידיי ןײק אטשינ זיא׳ס .ןםיר
 ןעװעג עקאט זיא רע ,ריבג א ןעװעג זיא ,גרעברעקוצ ןושמש ׳ר

 .קירבאפ־רעקוצ א וצ ףתוש א
 טאה ןורםח ץיא .עםואימ ןײק ןעװעג טשינ טײװ זיא עלעדא
 ,טםױב א ןא ,עקירעדינ א ,ראד וצ לםיב א ןעװעג זיא יז ,טאהעג יז
 ןגארקעג ןבאה ריא ןופ ערעםואימ ״דשקשינ .עמאמ יד יװ לקנוט
 שטאכ ,ראה עצראװש ץא עצראװש טאהעג יז טאה ןגיוא ,ןענאמ
 רעדא ,םידעפ עיורג ריא ײב ןזיױו ןביוהעגנא ךיז ןבאה רעטעפש
 טאה עטאט רעד .ךעלטעלב־תורבק :זדנוא ײב ןפורעג םע טאה׳מ יװ
 טאה ,עװאלצ עלײב ,עמאמ יד .תופרח ןוא תושוב ריא ןופ טאהעג

 .םורדראפ ץפ טקעעג ךיז
 ערעטיב ןענעז ײז ליױו ,הנותח טשינ ןבאה םאװ ןדײמ ןאראפ
 טשינ זיא עלעדא .םנירעביולק עקראטש וצ רשפא רעדא ,ק־יטש
 .טולפ א רעבא ,ענעזאלעגוצ א ,טרעקראפ ,עטכעלש ץיק ןעװעג
 ןעװעג זיא יז סאװ ,ןופרעד ןעמונעג ךיז ןבאה תורצ עריא עלא
 ןבילבעג טשינ ריא זיא׳ם זא ,ךיז ןצופ ןיא ,רעדײלק ןיא ןאטעגנײרא
 וצ ןעמוקעג זיא׳ם ? טשינ טביולג ץע .שרעדנא סעפע ףיוא טײצ ׳אק
 זרעװ ןאק ךאז עדעי זא טגאזעג ט׳רע ןוא דיגמ א טאטש ןיא זדנוא
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 םעד ןליפשראפ ןשטנעמ .ךעלרעקעינאב ןקאנק וליפא ״דװאת א
 רענײא טאה ןילבול ןיא זדנוא ײב עקאט .ןטראק ןיא ןשארג ןטצעל
 טשינ רעמ ןוא ןטראק ןיא טליפשראפ לאמ ןײא דיז רעבראג א
 עליוװ עטפאכ א טימ ןםעזעג זיא רע .ןלעטשוצנײא סאװ טאהעג
 יז זיא לפיװ .ביױו׳ם ןײא לעטש ־גאז א טוט רענײא ןוא ןעגנױ
 ,רוציקב .ךעלברעק טרעדנוה ? טרעפטנע רענעי ןוא ? ריד ײב טרעװ
 רעד ןופ טסװורעד ךיז טאה׳מ ןעװ .ןאק ןיא טלעטשעג יז טאה׳ר

 .ןגײל םרה ןיא טלאװעג םיא ןעמ טאה ,השעמ
 ןעװעג זיא תעגושמ ריא םאװ ענעדיי א זדנוא ײב ןעװעג זיא׳ס
 ץלא זא ׳ןגאז טגעלפ יז .טםימ ןופ ןוא גראװטלא ןופ ןכאז ןביולק
 ,ןקאה רענעגיובעצ א ,לסעלש ןכארבעצ א :ץונ־וצ לאמ א טמוק
 ־עגנא ט׳יז .לדנעבכוש א ,שאלפ עקידײל א ,טאגאפש לקיטש א
 יז .רעלעק ןלופ א דאנרעד ןוא דאי ןזיב םעדיוב אופ א ןבילק
 ־עג ךיז ןוא ןטםימ יד סיוא טיש׳מ װו טראד ןעגנאגעגמורא זיא

 •עילאקנאמ ריא ןעװעג זיא׳ם .טלבארג
 ןיא ןגעלעג זיא פאק רעצנאג םעלעדא :םעד ןגעק סע גאז׳כ
 רעדא ,דײלק א טײנעגפיוא ךיז טאה׳מ זא ,ןראי ענעי ,ךיז ןצופ
 .עלעדא טשינ רעבא .ןראי ןעגנאגעג סאד ןעמ זיא ,םױטםאק א
 ־אפ ןכאנ .ךס א םאד זיא לאמ ײרד דײלק א ןגארטעג ט׳יז ביוא
 עטאט רעד .ןבלעװעג יד ןוא זיוה םײב ןבילבעג יז זיא טיוט סרעט
 קלח ןשפיה א ןגארקעג ט׳יז .חנ א ריא ראפ טגײלעגקעװא טאה

 .םעטאמש ןיא טגײלעגנײרא ץלא ט׳יז ןוא השורי רעד ןופ
 ־ראפ יז רעדירב ןוא רעטםעװש ןבאה ,דיומ עטלא ןא שטאכ
 ןיא החפשמ טאהעג טאה יז .םיאנת ,ןתירב ,תונותח ףיוא ןטעב
 .תונתמ ןעגנערב ןײא ןיא ןטלאהעג ט׳יז .עשראװ ןיא ןוא ןילבול
 ןעװעג זיא יז ליװו יװ ןוא זיוה ןיא ײז ײב עקאט טניוװעג ן׳רימ
 .סעמוק ןראװעג רימ ןענעז ,רימ ןופ רעטלע ראי ראפ עשפיה א טימ
 :ןומזפ ןײא ריא ןופ טרעהעג ךיא באה ,יז קנעדעג׳כ טײצ
 עבוש א ןטםאמעגנא ריא ןעמ טאה אד .רעדײנש םוצ ץיג ףראד׳כ
 אד ןוא עלעטנעמ א טםאפעג ריא ןעמ טאה אד :עפױ א אד ןוא
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 ןענעז וװ ?רעדײנש םוצ זיולכ ןפאלעג ןעד זיא יז ׳ונ .רעטופ א
 ־עג טאה ץלא ?םרענשזריק ׳סנירעצופנטיה ,סרעטםוש ׳סניראטײנ
 ענירג ןבאה יז זומ ׳ןירג זיא דײלק םאד ביוא .ןםאפ ריא ײב טזומ
 .רעדעפ ענירג א ןבאה זומ טוה רעד ןוא ׳טוה םענירג א ןוא ךיש

 .ןירג ןײז ךיוא זומ לאסאראפ רעד ןוא
 רשפא ?ןזיומאלאש עניוזא ןופ ןילבול ןיא טרעהעג טאה רעװ

 .בײװ םראטאנרעבוג םעד ןוא םיצירפ ײב

 ןענופעג יז טאה אד ?גונעג ןעד זיא ןסאפ לאמ ןײא ןוא ,ונ
 ןגיוצאב ט׳יז .םורק רעד ןיא לטעפ םאד זיא טראד ןוא עלעשטײנק א
 .םעדאמ עײנ עלא ןבירשאב ןעמ טאה טראד ןוא זיראפ ןופ ןלאנרושז
 ןמז א טימ ,טראד ןופ ןוא עשראװ ןײק םע־װןמ יד ןא ןעמוק רעירפ
 ־רושז יד ןא ןעמוק ,ןעלעדא ,ריא וצ רעבא .ןילבול ןײק ,רעטעפש
 .רעיופאק ריא ײב זיא ץלא ןוא םרעכאמעדאמ יד ןופ ךײלג ןלאנ
 טגנאלראפ יז ןוא רעדײלק ערעצריק ןגארט ןא טשרע טבײה׳מ
 .טשימעצ ןצנאגניא ןראװעג ןענעז סרעדײנשנעמאד יד .רעגנעל ןיוש
 פא דיז טלעטש׳מ ןוא םאג רעװאטראװעל רעד ףיוא םיורא טײג יז

 .ענעגושמ א יװ ןעזעגסיוא ט׳יז .ןקוק
 דאנ ץלא ריא ןעמ טאה ,טבעלעג ןבאה עמאמ־עטאט גנאל יװ
 רעדעי ףיוא ןוא רעצכעעז טכאמעג טאה׳מ .םיכודיש ןגאלשעגראפ
 ־עטאט זא .הפוח רעד וצ הלכ א יװ טצופעגסיוא ךיז יז טאה ץכעעז
 יװ .ןדײמ ןעמונעג יז םינכדש יד ןבאה ,ןבראטשעגפא ןענעז עמאמ

 ?ךאנ םענעי ןעמ טפיול גנאל

 ןיא מירא זיא יז ןעװ .ראי ןצעביז וצ טאהעג הנותח באה ךיא
 וצ .רעדניק ענעםקאװרעד טאהעג ןיוש ךיא באה ,רעקיצפופ יד
 .עבאב א לזמ טימ ןראװעג ןיוש ךיא ןיב ראי קיסײרד ןוא סקעז
 ,ךעלטשער טימ טלדנאהעג ן׳רימ ,בלעװעגטינש א טאהעג ן׳רימ
 ײב ןעװעג עקאט זיא בלעװעג׳ם .ןטאדוצ ,טגװײלקאז ,קאלשרעטניה
 ,בוטש ןיא ,טםאג רעטפא ןא רימ ײב ןעװעג זיא יז ןוא זיוה ןיא ײז
 ־שאט א ,פאנק א ־ טלעפעגסיוא םעפע ריא טאה לאמ עלא ,םארק ןיא
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 ,ןביולק ןוא ןעהעש ןײטשפא טגעלפ יז .לרעפ עשלאפ ׳ןציפש ,עמ
 .ןרעטשינ

 ,ןדפק א עבטב ןעוועג זיא ,ץיז רע לאז רשױ ץילמ א ,ןאמ ןײמ
 טכוז ,רע טגערפ ,םאװ .ריא וצ דלודעג ןײק טאהעג טשינ ט׳רע

 ןראפ ,יוזא ךיז יז טצופ ןעמעװ ראפ ןוא זגאט ןקיטכענ םעד ,יז
 זיא רע טכערעג יװ טסװועג טשינ ןײלא טאה רע ?תװמה ךאלמ

 •ןעװעג
 ןעװעג ןענעז ןראי ענעי ןיא ראנ ״טשינ רעמ םע טקנעדעג ץע
 ־עג׳כ .עדנערעװער א ,קאילעבאה א ,עדנאטאר א זםעדאמ ערעדנא

 ־נאגעג ןעמ זיא לאמ א זא ,ןעמ טנײמ טנײה .טשינ ןײלא ןיוש קנעד
 ,טאהעג טאה׳ם רעװ .ןטײקשיראנ .ןםילשעגפא ןוא ןםירעגפא ןעג
 ,ריא ײב רעבא .קינאה ןיא ןוא קיםע ןיא טעיארטםעגםיוא ךיז טאה
 .טײקפאלש א ,ןרעװ ןעמ לאז טיהאב ,ןעװעג םאד זיא ,ןעלעדא רעד
 ־רעד ןוא בוט־םױ ןשיװצ קוליח ׳אק ריא ײב ןעװעג טשינ זיא׳ם

 •ןכאװ
 ןענעז קנערש עלא .םענילאנירק קאש א רשפא טאהעג ט׳יז
 ,ןכאז ענײש ןוא ,ךיוא לבעמ טאהעג תעג ט׳יז .טקאפעגנא לופ
 ,סעכעבעב גונעג עמאמ־עטאט ןופ ןבילבעג ריא זיא׳ם .ןקיטנא
 ,ןעלדנאהנײא סעפע טשינ לאז יז ךאװ א רעבירא טשינ זיא׳ם רעבא
 .לוטש ערעדנא ןא ןוא לוטש אזא ,לגיפש רעדנא ןא ןוא לגיפש אזא

 .ןטפעשעג עלא רעביא ןכארקעגמתא זיא יז
 .םינוק טכוזעג ראנ ,ןבעגעגקעװא טשינ יז טאה ןכאז עטלא יד
 ־ראפ׳מ זא ןוא ןלאצאב רחום רעד ךיז טםײה ,טפיוק׳מ זא רעבא
 .טלזגאב ןוא טביוראב יז טאה׳מ .טםיזמוא הנוק רעד ליװ טפיוק
 טאה יז .טצעזעגנא ריא טאה׳מ ןוא ןעלםקעװ ןבעגעג ריא טאה׳מ
 רעװ רעבא ,הרות־ןיד א וצ ןפורעג ןוא שמש םעד ײז וצ טקישעג
 ײז לאז׳ם .בר ןראפ ארומ ׳אק ׳שינ טאה ,םמענעי טגנאלראפ סע
 ,טריטארקנאב ןבאה ןדיי ענײש וליפא ראנ ,יאנג ץיק וצ ןײז ׳שינ
 ? רעטופ ןכארקעגסיוא ןא ףיוא ךיז טעװעקאל רעװ .םיסנרפ ,םידיםח

 .ץכעטניהעג עטםגרע׳ם
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 ׳אק טאהעג טשינדאג ט׳יז .ץיב ןוא טיוה ׳ראד יז זיא ןעוועג
 רעבא תעסײק ןראפ םעפעג טימ דיק א טאהעג ט׳יז .ןםע וצ טײצ
 ךיג רעד ןיא רעדא ,םנקורט ןםעגעג .ןטלעז יז טאה טכאקעג

 טאה ןראי עקידרעירפ יד ןיא .ץירג עטנערבעגנא ןא טכאמעג ךיז
 ט׳יז .טפאשעגפא טסניד יד יז טאה רעטעפש .טםניד א ןטלאהעג יז
 טשינ טכער זיא׳ס ןוא םרעפמױלש ףיוא ןבעגעגסיוא טלעג עצנאג׳ם

 .שרעדנא םעפע ףיוא ןבילבעג

 ץלאמש׳ם םאװ רעבײװ וליפא .ןײש ןעװעג טעפ זיא ןראי עגעי
 ןוא ועלעשיק־ןטפיה טגײלעגרעטנוא ךיז ןבאה ןענורעג ײז ןופ זיא
 טעםראג א .קיכעלײק ןעזוצםיוא לטפאק ןיא םעטאמש טפוטשעגנײרא
 זיולב ןאטעגנא סע טאה׳מ .טײהנטלעז א ןעװעג ןראי ענעי ןיא זיא
 ץירא ןגראמירפ ןדעי זיא עלעדא .דנאלםיוא ןײק ןראפעג זיא׳מ זא

 .ןטק־תילט ןיא ליבםנאמ א ׳לידבהל .יװ טעםראג ןיא

 טראװקעגנײא יוזא ןראװעג יז זיא ןראי עקידרעטעפש יד ןיא
 דאל א יװ טעםראג א טפראדאב טאה יז זא ׳ןפמורשעגנײא ןוא
 לעװש רעד ראפ סיורא טשינ ,הלילח ,טעװ עלעדא רעבא ,פאק ןיא
 ־צנעפ עלא ןופ ריא ףיוא טקוקעג טלאװ׳מ רעגײטשא ,טעםראג א ןא
 זיב טשינ םײװ׳כ .ןטעפשוצפא ףיוא ראנ ,ןעמ טאה טקוקעג .רעט
 ןראװעג זיא יז רעדא ,ראנ א ןעװעג קיטפא,דראװ זיא׳ז יצ ,טנײה

 ,טשיראנראפ יוזא

 ,רעדגיק ׳אק טשינ טאה ץא ןאמ א ןא טבעל הבקנ א ןעװ
 ןיוש ןענעז עריא רעטםעװש יד .ץירא טיוט ן׳זיב דניק א יז טבײלב
 טלא ןיב דיא זעװ •םעבאב־רעטלע וליפא רעדא ,םעבאב ןעװעג
 ־עג לרעטכעט םעליצ ץימ ןיוש טאה ,ראי קיצפופ ןוא ריפ ןעװעג
 ןבאה טנאקעג ץילא ןיוש ט׳יז ,אי .עלא יוזא .דניק עטשרע׳ס טאה
 ,ץירא טמוק עלעדא ןוא דיז טנפע ריט יד רעבא .דעלקיניעזרוא
 דעלעבראט טימ ץא ןקאב ענעלאפעגנײא טימ ,ליוק א יװ ץראװש
 ןיא ראפ׳כ ,גאז א יז טוט ,לטיג האל -דנקז א ,ןגיוא יד רעטנוא

 .ןאטוצנא םאװ טשינ באה׳כ ןוא רעדעב יד

281 



 םיוזעשאב קחצי

 ׳לאג יד רעדא ׳רעבעל רעד ףיוא ןטילעג ןבאה םאוו םיריבג יד
 ׳דאבנעיראמ ןײק ,דאבםלראק ןײק ןראפקעווא רעמוז ןדעי ןגעלפ
 ׳אק קעווא זענעז עטעפ יד .װעשטנעלאנ ׳אק תוחפה לכל רעדא
 ןיא ינאשטשיפ ׳אק ראג רעדא ,ץלאמש ןפאצ ךיז דאבםעצנארפ
 ־נא ןא ? ןגראז וצ םאװ רעמ ןעד ןבאה עכײר יד .רעדעבעטאלב יד
 .םיכודיש ןאטעג ,רעדעב יד ןיא ,טראד טאה׳מ זא ,זיא ךאז רעד
 ־עגמורא טראד ײז טאה׳מ ןוא רעטכעט יד טפעלשעגטימ טאה׳מ
 ןבאה םינכדש ׳אק .קראמ ןפיוא רעבלעק יװ ,ריצאפש ןפיוא טריפ

 עכײר טכוזעג ןבאה םאװ םירוחב ןוא טלעפעגםיוא טשינ טראד
 ־ימ ןבאה ןדיומ יד ,דיראי א ףיוא יװ ןפאלעגנא ךיז ןענעז ם׳הלכ

 טכוזעג ןבאה םעמאמ יד ןוא ןרעםאװ יד ןעקנורטעג טשרעפמאלק
 ,םיגװז ײז ראפ

 •ןקוקקעװא לאמ א ןעמ זומ ,רעטכעט טאה׳מ זא ,אלימ ,ונ
 ןרידאראפ וצ טאלג ? רעדעב יד טפראדעג עלעדא טאה םאװ רעבא
 ףיוא טאה ענעדיי ענעי ןוא ןאטעגנא טאה ענעדיי יד םאװ ןעז ןוא
 ריא ןופ טאה׳מ ןוא טנעקעג טראד יז טאה׳מ .ןגיוצעגפיורא ךיז
 יז רעדא ,ןײלא ענײא ןעגנאגעגמורא זיא יז .ןטםיופ יד ןיא טכאלעג
 ןופ .טפעלשעגכאנ ךיז ןוא ןילבול תפ ןצימע וצ ןענאטשעגוצ זיא
 .טגאיעג טשינ ריא ךאנ ךיז ןבאה ײז ןוא טכיױועג יז טאה טײלםנאמ
 ןײא ךיז טדער םאװ דיומ רעטלא ןא טימ םיקםע ןבאה ליװ רעװ

 ז לדײמ גנױ א זיא יז זא
 ־קירוצ זיא יז רעבא ,ןכארבעצ ןוא טשטײנקעג ןראװעג זיא יז
 ץלא ט׳יז .תױשעמ רעטנזיוט טימ םיבוט־םימי יד ףיוא ןעמוקעג
 טלאמעד .םעגירטניא עלא ןופ טםװועג ט׳יז .טרעהעג ץלא ,ןעזעג
 ךעלרעטכעט עכײר .םיקידצ ןעװעג עלא טשינ ךיוא ןענעז
 ־ץראװש רעד מא םענאטאלראש ,ןריציפא טימ טזאלעגנײרא ךיז ןבאה
 .ךעלגײא טפראװ׳מ ןוא דאנעמארפ ןפיוא טײג׳מ .םאװ טםיױו ראי
 ,יאטלוה א םיוא טםקאװ ךײלג ןוא לכיטפונש׳ם פארא טזאל לדײמ א
 טכירק רע .ןיפערג א ראפ יװ ךיז טגיונראפ ןוא ףיוא םע טביוה

 ,רעםאװ ראפ מא רעײפ ראפ טדער ןוא ךאנ ןיוש ריא
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 ןופ טשינ דער׳כ ןוא ןעוועג ןײלא לאמ ראפ א טראד ןיב׳כ
 רעבא ׳טצאלפעצ טשינ רעיש טרעװ ןוא דאנ טײג עמאמ יד .געװ
 — ?ןטײצ עײנ יד ןביוהעגנא ךיז ןבאה׳ס .טשינ ןעמ ראט ןדער
 ןופ רעגילק ןענעז רעײא יד ןוא שיקנערפטלא ןענעז םעמאמ יד

 .רעניה יד

 יװ ׳ןבאה טפראדעג לדײמ א ןגעװטםעד ןופ טאה ןראי ענעי
 ־אנאב ליפ וצ ךיז טאה׳מ ןעװ ןוא .עיצאטופער א — ז םע ײז ןפור
 ,עװאט־עװא .רעלײמ יד ןיא ןטײל וצ ןלאפעגנײרא ןעמ זיא ׳טשיר
 ןעמ טאה ןגעװטםעד ןופ .טשינ גיוט יוזא ןוא טוג טשינ זיא יוזא

 ? ןםעזראפ זיא׳מ ? ןעדאװ .םיבודיש ןסאלשעג

 .לבור ראפ יד סיוא טשינמוא ןוא טםיזמוא טיג עלעדא רעבא
 רעװ ןוא ןציפש ׳טעמאם הײז רעגרעב עצנאג טפיוקעגנא ט׳יז
 ןוא לאצפא ןא ץלא ףיוא זיא ץענערג רעד ײב .ךאנ םאװ טםײװ

 .םעדיוב א םיוא ךיז טזאל ס׳האיצמ עלא ןופ
 ןיא טאטש א טפיוקעג יז טאה רופיכ־םױ ןוא הנשה־שאר ׳אי
 יד ראפ טעבראראפ טאה יז םאװ .ןענעװאד ןעגנאגעג זיא ןוא לוש
 .ןבעגרעביא טשינראג ןעמ ןאק ׳רעדײלק יד טימ םיארונ־םימי
 ןעװעג טשינ יז זיא לכה־ךם .הנותח ׳אק וצ יוזא טשינ ךיז טײרג׳מ
 לוש ןיא .םריש א ןוא שאט א ןגארטעג יז טאה תבש .עמורפ ׳אק
 ־כאמש עשרעביױו יד ףיוא טצאלגעג ראנ ,טנװאדעג טשינ יז טאה
 טגאז ןזח רעד .רימ ןבענ טנװאדעג לאמ עכעלטע טאה׳ז .סעט
 רימ טעקשוש עלעדא ןוא ןרערט טימ ןםיג רעבײװ יד ׳ףקות הנתנו
 .טגארט ענעי ןוא טגארט יד םאװ ,גנוריצ ,רעדײלק ןגעװ רעיוא ןיא

 ,ןגעװטםעד ןופ ,קיצעביז עצנאג יד ןיא ןעװעג טלאמעד ןיוש זיא יז
 .טכירעג טשינ רענײק ךיז טאה, ןאטעגפא ט׳יז סאװ ןאטפא לאז יז

2. 
 ־כארטעגסיוא .גנאל טשינ ןבעל ןדײמ ענעםעזראפ זא ,טגאז׳מ

 .ןכאז עט
 ־םעװש עדײב ,רעדירב ײרד יד טבעלעגרעביא טאה עלעדא יד
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 סיוזעשאב קחצי

 טימ ןבילבעג זיא יז ןוא ןלאפעגםיורא ריא ןענעז ןײצ יד .רעט
 טזומעג ט׳יז ןוא ןכארקעגםיוא ריא ןענעז ראה יד .ליומ קידײל א
 ןא ןראװעג ,טכאדעג םענײק ראפ טשינ ׳ןיב׳כ .לטײש א ןאטנא
 םענעגײא םעד ןיא ןבילבעג ץלא ךאנ ןענעז רימ רעבא ״דנמלא
 זיא םענײמ בלעװעג ןופ .הברוח א ןעװעג זיא ןײלא זיוה׳ם .זיוה

 .לת א ןראװעג
 ץלא דאנ דיז ט׳יז .עלעדא ,אי ?אה ,םע דיא גאז םאװ ןגעק
 ץלא דאג יז זיא ראי קיצכא וצ .ןראי עגנױ יד ןיא יװ ,טצופעג
 .השעמ א טרעה טציא .ם׳האיצמ טכוזעג ןוא םרעדײנש וצ ןעגנאגעג
 רימ וצ ןדער טמענ יז ןוא בוטש ןיא ריא וצ ןײרא םוק׳כ
 םיבורק עלא טגראזאב ןוא האװצ א ןבירשעגנא ט׳יז .השורי ןגעװ
 טעװ רעטכאט־ןרעטםעװש יד .טײלםנאמ יד טשינ ,ם׳הבקנ יד —
 טעװ יד .רעטופ ערעדנא׳ם ןגירק טעװ ענעי ןוא רעטופ םאד ןגירק

 .דיפעט רעדנא ןא ענעי ןוא דיפעט אזא ןענשרי
 ליװ רעװ רעבא .פא טשינ רענײק דיז טגאז השורי ׳אק ץפ
 ־אם דלמ ןופ םעטאמש טאה יז ?ראי קיצרעפ ראפ ןופ רעדײלק
 טשינ לאמ ןײק טאה יז םאװ ,שעװ ןגיל טאה יז .ןטײצ םיקםעיב
 .םבעװגיפש יװ דיז ײז ןלאפעצ ,ןא ײז טריר׳מ ןעװ ראנ ,ןאטעגנא
 רעבא ,ןילאטפאנ ןיא ןכאז עריא טגײלעגנײרא רעמוז תעי ט׳יז
 ץוט א רשפא טא,דעג טאה יז .ײם־יװ־ײם ןײרא דיז ןפאכ ןלאמ
 ,תורצוא ןבעגעגםיוא ט׳יז ,רימ ראפ ײז טנפע יז ןוא ןטרעפוק
 רעד װפ םיורא טײג גנוריצ וליפא ?טרעװ ײז ןענעז םאװ רעבא
 עםיורג ,ןטײק ערעװש טאהעג ביל ןעמ טאה ןטײצ עקילאמא .עדאמ
 .דופ א ןגיוװעג ןבאה םאװ ןטעלםארב ,עירעיוא עגנאל ,ןשארב
 יז רעה׳כ ,ונ ,אלימ .טכײל ץלא ביל ןבאה דעלביױו עגנױ יד

 .פאק ןטימ לקאש׳ב .םיוא
 5 יז טגאז לאמ א טימ

 .דיןוא טלעװ רענעי ףיוא טײרג ןיב׳כ —
 ם׳הלכ עמערא ראפ ןבירשעגפא םעפע ט׳יז ,טנײמעג באה׳כ
 .םיכירכת רימ טױױו ןוא טרעפוק א רימ טנפע יז .ם׳המותי רעדא
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 ןוויוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 ׳ןבעל ץימ ןיא ןעזעג ץלא ןיוש באה׳כ ,ןשטנעמ עביל עגיימ
 טשינ דיא באה םיכירכת יד ףיוא ןאטעג קוק א באה׳כ ןעװ ראנ
 ןוא טנוװיל עטסרעײט יד .ןענײװ רעדא ןכאל ךיא לאז יצ טסװועג
 ׳עלעדא :ריא גאז׳כ .הלכ א ראפ יװ ביוה א .ךעלעציפש רעיש א ןא
 רעבא ,עטנדמל אק ׳שיג ןיב׳כ .ןבארגאב טשינ יוזא ןדױ ײב ראט׳מ
 ןדױ ײב רעבא .רגפ א סיוא ןעמ טצופ ,ךיא גאז ,םױוג ײב .סײװ׳כ
 תמ א סאד ןעמ ףראד ,ךיא גאז ,סאװ ןוא ,ונ .ךײלג ןײז עלא ןפראד
 באה׳כ :טגאז יז ?םערעװ יד ראפ ?ןעמעװ ראפ ?ןצופסיוא יוזא

 .ןכאז ענײש ביל
 : ריא גאז׳כ ץא ןיז ןופ טרירעג זיא יז זא ,ןעמונאב באה׳כ
 יז .ץיז רבקמ טשינ יוזא ןלעװ אשידק הרבח רעבא ,ןבלאטסנײמ
 רעד ןוא ןגערפ קעװא זיא יז ,בר םײב ןגערפ ןײג ל׳כיא :טגאז
 זא ,ךיז טריפ׳ס רעבא ,םעד ןגעװ ןיד ׳אק אטשינ זיא׳ס :טגאז בר
 טנװײל יד טשינ טרעש׳מ .טנװײל רעטסארפ ןופ ןענעז םיכירכת
 ערעדנא .ךעטש־םיתמ טכאמ׳מ ראנ ,טשינ טײנ׳מ .יז טסײר׳מ ראנ
 זא ,ףוג םעד ןצופסיוא סאװ וצ .ךעטש־תבש ןפורעג סאד ןבאה

 ? ס׳מױה עלא ךאנ ןיוש זיא׳ס
 ,ןײז טשינ לאז העש יד ,טבראטש ץימע ןעװ זא ,ךיז טריפ׳ס
 .גאט ןטײװצ םעד היװל יד ןעמ טכאמ ,בוט־םױ גאט ןטשרע םעד
 םיכירכת ׳אק ?םיכירכת טימ ןעמ טוט סאװ רעבא .ןעמ געמ סאד
 סאװ ,רעבײװ עטלא אד םוטעמוא ןענעז ,ונ .ןעײנ טשיג ןעמ ראט
 ץא קעװא סאד ײז ןביג ,ףראד׳מ ןוא םידגב ןא ךיז ןטײרג
 ראפ א טסאק לפיװ .ערעדנא קירוצ ײז טיג ״דחפשמ יד רעדא ,להק
 ןוא ןבעל גנאל לאז׳מ הלוגס א זיא סע זא ,טגאז׳מ ?טנװײל ןלײא
 .רבק ןיא סופ ץיא טימ ןיוש טײטש׳מ ןעװ וליפא ,עלא ןליװ ןבעל
 ־נוא ןא ,ןרעװ ןעמ לאז טיהאב ,ןעװעג זיא לולא שדוח םענעי
 ןענעז בוט־םױ גאט ןטשרע םעד ץא הנשה־שאר ברע .גנאגרעט
 זא ,טסװורעד ךיז טאה׳מ ,ןשטנעמ קילדנעצ עכעלטע ןבראטשעג
 טגאז רעװ .ןעמוקעג ןענעז סעטיאבג יד ןוא םידגב טאה עלעדא
 םידגב ענײמ ל׳כיא :טרעפטנע עלעדא רעבא ?ךאז אזא פא סאד
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 סיװעשאב קחצ

 סאוו ןזיװעג ײז ןוא טרעפוק םעד טנפעעג ט׳יז .ןבעגקעװא טשינ
 ײז .ןגיפשעגסיוא ץא ןאטעג קוק א ןבאה רעבײװ יד .טגאמראפ יז

 .בוט־םױ טוג א ןא קעװא ןענעז

 ןוא יוזא .ץױועג רעטיב א טימ רימ וצ ןײרא ט^פ עלעדא יד
 זא .ײם־יװ־ײס טבירטאב ץראה םאד זיא ץילא טבײלב׳מ זא .יוזא
 ןעװעג זיא רע .הנשה־שאר ןעװעג הנשה־שאר זיא ,טבעלעג ט׳רע
 טגעלפ רע .ףראד׳מ יװ טריפעג ץלא ט׳רע .לוש ןיא עקות לעב
 רעבא .סאנאנא ףיוא ראנ ׳ןביורטניױו ףיוא טשינ ונײחהש יד ןכאמ
 ןבעגעגםיוא עלא ןענעז רעדניק יד ץא ױילא טבײלב הבקנ א זא
 .פאק א ןענײװנא רימ יז טמוק אד ןוא ? טבײלב םאװ ,ןגיולפעצ ןוא
 ריא באה׳כ .ץיז םקונ טשינ ךיז לאז תמ רעד ,יז טגאז ,ארומ ט׳יז
 טשימעג ךיז ןטלאװ ,ךיא גאז ,םיתמ יד ןעוו .טדערעגסיוא זיא׳ם־יװ
 זא .טלעװ ׳אק ןעװעג טשינ גנאל ןיוש טלאװ ,עקידעבעל יד וצ

 .תונובשח עלא ןעמ טסעג־שפ ,טלעװ רעד ןופ רוטפ טרעװ׳מ

 רעדא ,םידגב יד טימ השעמ יד ןעװעג זיא׳ס יצ ,טשינ סיױו׳כ
 סעפע באה׳כ ראנ ,הרוחש־הרמ א ןלאפעגנא רימ ףיוא טאלג זיא׳ם
 ־נײרא טשינ ךיוא זיא רימ וצ יז ,ריא וצ ץיגוצנײרא טרעהעגפיוא
 טשינ ז ןדער רימ ןענאק סאװ ןגעװ ? סאװ וצ * טכארט׳כ .ןעמוקעג
 יז טביוה רעטעפש רעדא רעירפ .דניר א טשינ ,דניק א טאה יז
 עטלא ןא םאװ ןא םע טײג ןעמעװ .סעכאיל עריא ןגעװ ןעקאלאב ןא

 ־נײרא ערעדנוזאב טאהעג ן׳רימ ?ףיורא ךיז ףיוא טפעלש ענעדיי
 .ןעזעג טשינ טכער יז באה׳כ ץא ןעגנאג

 1 טגאז ןוא עטנכש א רימ וצ ןײרא טמוק לאמ א טימ
 טשינ טרעװ ראנ ,ןלײצרעד םעפע ךײא ליװ׳כ ,לטיג האל —

 ךיז ןעמ ראט — ,יז טגאז — ,ןראי ערעזדנוא ןיא .טרעמכאיעצ
 .ךאז םוש ןײק טימ ןעמענרעביא טשינ

 ־עגפארא זיא למיה רעד — ,ךיא גערפ — ,ןעשעג זיא סאװ —
 ■ןטײל עכעלרע ןראװעג ןענעז םיבנג רעקםאיפ יד זןלאפ

 ?טגאז יז
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 יד ײב טשינ ןיב׳כ זא ןענײמ ריא טעוו ׳ןרעה ט׳ריא זא —
 .ןגיל ׳אק ׳שינ זיא׳ס ראנ ׳ןעקנאדעג ענײר

 •זדנעג יד ןקערש וצ — ,ךיא גאז — .ףיוא טרעה ,ונ —

 :טגאז װא קוק א רימ ףיוא טיג עטנכש יד
 ןןדמש ךיז טײג עלעדא —

 ראפ ךײא ךיז טאה׳ס זא — ,ךיא גאז — ,ארומ באה׳כ —
 .פאק ןיא עקפעלק א טײרדעגרעביא תמא ןא

 האל — .יז טרעפטנע — ,ןגאז יוזא ט׳ריא טסװועג באה׳כ —
 ןופ הזוזמ יד ןעמונעגפארא ט׳יז .חלג א ריא וצ טמוק׳ס ,לטיג

 .ריט רעד
 ,טכאנ־ענעי ןוא טכאנ־יד טמולחעג רימ ךיז טאה׳ס סאװ —
 רעגנױ א זא ,אלימ .פעק סמיאנוש וצ ץיגםיוא לאז — ,ךיא גאז —
 וצ ךיז סע זיא ,פא סעפע טוט ןוא לכש םעד טרילראפ שטנעמ
 ראפ טלעװ ענעי ,ךיא גאז ,טפיוקראפ׳מ .הכרעמ יד ןרעסעבראפ

 1 ןדמש ךיז הנקז א ףראד סאװ .אד ראי עטוג ראפ א

 ןיוש באה׳כ -- .יז טגאז — ,ןםיװ ליװ ךיא סאװ םאד —
 טרעװ ןוא ןײרא טײג ,טשינ טנפע יז ראנ ,טפאלקעגנא ריא ײב
 .ןעהעש פא טציז ןוא גאט ןדעי ריא וצ טמוק חלג רעד .ראװעג

 .רעטסיולק ןיא ןײגנײרא ןעזעג יז טאה׳מ
 ,עטפעלפעג א ןצנאג ןיא ןבילבעג ןיב׳כ
 .ךיא גאז — ,ןײגנײרא לע׳כ ,טוג ,ונ —

 ,ןגיוטשעג־טשינ זיא ךאז עצנאג יד זא ,רעכיז ןעװעג ןיב׳כ
 ליװ׳כ ,קנאדעג א םעפע ךיוא ןבאה םיעגושמ וליפא .ןגיולפעג־טשינ
 באה׳כ .רעצלעה יװ רעװש רימ ןענעז סיפ יד ןוא ןביוהפיוא ךימ
 ־םיוא לאז םאװ ,שטנעמ ׳אק סעפע טשינ זיא יז .הנכש ןײמ טנעקעג

 ,לובליב א םענעי ףיוא ןטכארט

 טראד .הזוזמ ׳אק אטשינ זיא׳ס ןוא ריט סעלעדא וצ וצ ײג׳כ
 ןא פאלק׳כ .ןכײצ א ןבילבעג זיא הזוזמ יד ןעגנאהעג זיא׳ס װו
 וט׳כ .ךיא גאז ,םולח א זיא׳ם רימ ביולג .טשינ טרעפטנע׳מ ןוא
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 זיב גנאל יוזא פאלק׳ב .ײװ טוט׳ם תא קאב ןיא פינק א רימ
 .טירט רעהרעד׳כ

 ןופ טקעדראפ ריט רעד ןיא לגײש א טאהעג טאה עלעדא יד
 ארומ ןעמ טאה ,ץילא טניוװ ןעמ זא .לקעד א טימ קינײװעניא

 .קנערש עטקאפעגנא עריא טימ דאנ ןוא םיבנג ראפ

 .ךעלמײהמוא רימ טרעװ סע ץא קוק א רימ ףיוא טוט יז
 .• רעזײבעג טימ טגערפ ןוא לטלעפש א ףיוא טנפע יז

 זריא טליװ סאװ —
 טצודעג ןיוש דיז ן׳רימ .ןאט ריא טשינ ,עלעדא טשינ זיא׳ם

 !גאז׳כ .ןראי לפיװ טםיױו רעװ

 1 טשינ דימ טסנעקרעד וד ,עלעדא —

 טימ רימ ףיוא טקוק יז .טנפעעג ןוא ןעקורמ ןעמונעג ט׳יז
 :גאז׳כ .טיוט ןראפ יװ םיוא יז טעז ןעז ץא ןראצ א

 םאװ ,ןראי עלא יד דנײרפ עטוג ןעװעג ןענעז רימ ,עלעדא —
 סאװ ראפ ןוא זהלװע ןא םעפע ןאטעג ריד באה׳כ ?ןעשעג זיא
 םאװ ,תמא ״דלילח ,סאד זיא זהזוזמ יד ןעמונעגפארא סעפע וטםאה

 !ןראי ענײמ וצ יױו ןוא דניװ ? טרעהעג באה׳כ
 :טגאז יז

 .רעטכאט עשידיי ׳אק טשינ ןיב׳כ .תמא זיא׳ס —
 ־קעװא טזומעג דימ באה׳כ ןוא רעטצניפ ןראװעג רימ זיא׳ם
 ןלאפעגקעװא טושפ ןיב׳כ .ןציז ןטעבעג טשינ דימ ט׳יז שטאכ ,ןצעז
 םעפע דימ באה׳כ ראנ ,ןשלח לע׳כ טנײמעג באה׳כ .לוטש רעד ףיוא

 :גאז׳כ .ןטלאהעגנײא
 ? אה ,סעפע םאװ ראפ —

 :טגאז יז ןוא
 םע וט׳כ ראנ ,ץבשח ׳אק ןבעגפא טשיג םענײק ףראד׳כ —
 טגאז — ןטםירק יד ײב .עטיוט יד ןעמעשראפ חיי ליױו ,ראפרעד
 טגײל׳מ .ןטםעב ןיא ןוא ןטםנעש ןיא ןטיוט א ןא ןעמ טוט — יז
 ןדיי ײב .ןעמולב טימ וצ םיא טקעד׳מ ,ענמורט א ןיא ץירא םיא
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 רעד ןיא ץירא םיא טפראװ׳מ ןוא סעטאמש ןיא תמ א ןא ןעמ טוט
 ...עטאלב

 ־רעד טדמשעג דיז ט׳יז ?ןעײרב גנאל אד ךײא ךיא לאז םאװ
 סע ט׳יז .רבק ןיא עטצופעגםיוא ןא ןגיל טלאװעג ט׳יז ליױו ׳ראפ
 םיכירכת יד טימ ןביוהעגנא ךיז טאה׳ם .ןפא ןוא ראלק טגאזעג רימ
 ןסעגעג ךיז ןוא טלבירגעג ךיז גנאל יוזא ט׳יז .ךעלעציפש יד ןוא

 ...רמוכ םוצ קעװא זיא יז זיב ׳עקידעבעל א
 טדערעג ץלא ןבאה רימ סאװ ןבעגרעביא ןלעװ ךײא לאז׳כ
 באה׳כ .ןגראמ זיב ךײא טימ ןציז טפראדעג ךיא טלאװ ׳גאט םענעי
 וצ דער ראנ ׳ןדעררעביא טוװרפעג יז באה׳כ .ךיוא ןסעגראפ ןיוש
 יז .עולב־עורק ןאטנא יז לאז׳מ ׳יז טגאז ׳טשינ ליװ יז .ןײטש א
 טשינ ריא טלעפעג׳ס .ןגיוא יד ףיוא ךעלעברעש ץיק טשינ ליװ
 ןזיװעג רימ ןוא קנארש יד טנפעעג רימ טאה יז .היװל עשידיי יד
 ־עג ןיוש ךיז ט׳יז .לכש ריא וצ ײװ ןוא דניװ ׳םידגב עשייוג יד
 ןפיוא טפיוקעג טאהעג ןיוש ט׳יז .רעײטשםיוא ןא טײרגעגוצ טאה
 יז זיא יאדװא ? עגושמ .קינמאפ א טלעטשאב ץא רבק א רעטניװצ
 דיז תעגושמ ריא טימ ןאט וצ טאהעג טאה׳ם ראנ ,עגושמ ןעװעג
 ןפיוא גיל׳כ ןעװ ?ןלאפנײא טנאקעג םאד טלאװ ןעמעװ .ןצופ וצ
 טשינ ןויער ןפיוא רימ סאד טלאװ טכענ ןביז ןוא געט ןביז םינפ
 ןזײא דיא ןיב ׳עקידעבעל א ריא ןופ סיורא ןיב׳כ זא .ןעמוקעג
 ׳אק סעפע טשיג זיא ןראי ערעטלע יד ףיוא ךיז ןעיצ .קראטש
 .ךיוא רעבלעװעג יד .ןגיוצעגםיורא עלא ךיז ן׳רימ ראנ ,טײקיניילק
 ןדיי ראנ ,רענײב יד ןכערבנא ריא טלאװעג ןבאה ןעגנױ־ןסאג יד
 .ןרירוצנא יז ןגעװרעד טשינ ךיז ןלאז ײז טנראװעג ײז ןבאה
 ןוא ׳טדמשעג ךיז ט׳יז .טעגרהעגםיוא עלא הלילח זדנוא טלאװ׳מ
 ךאנ רימ טרעװ׳ם .ךאנרעד ראי לטרעפ ײרד ןצנאג ןיא טבעלעג ט׳יז

 .ןופרעד דער׳כ זא טלאק טציא
 ־םיוא יז טאה׳מ .ענמורט א ןיא ןבארגאב יז טאה׳מ ,אי ? םאװ
 ןעמ טאה סטוג ןוא באה עקירעביא׳ס .טגנאלראפ ט׳יז יװ טצופעג
 ־םעװש ׳אק .רעטםיולק ןראפ טשרעפמאלקימ ,טפעלשעצ ןוא ןעמונעצ
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 ־עג זיא׳ם רעוו ראנ ,טאהעג טשינ ןיוש יז טאה רעדירב ןוא רעט
 .סאג ןיא םינפ׳ס ןזײװ וצ טמעשעג ךיז טאה החפשמ רעד ןופ ןבילב

 טרעװ חומ רעד ןוא ןײרא םעפע ןיא ךיז טזאל׳מ .הװאת א ,אי
 רחום א טאה שטשאמאז ןיא .םאװש א יװ טימרעד טפאזעגנא
 ־נוא ךאנרעד ןוא עיצארוקעםא לבור טנזיוט ןעצ ןעמונעגםיורא
 ןענעז ײז .םינכש סקעז ךאנ ןוא ןײלא ךיז טימ זיוה׳ם ןדנוצעגרעט
 .ריבג א ןרעװ טוװרפעג דע טאה יוזא .טנערבראפ זראװעג עלא
 ןשארג ןעצ ראפ שטנעמ א ןענעגרה סאװ םיחצור יד ןענעז סאװ
 ליפ וצ טשינ ךיז ראט׳מ ?הילת רעד ףיוא רעטעפש ןעײג ןוא
 ןעװעג זיא׳ס .הרות ןיא טשינ וליפא ,ךאז םוש ץיק ןיא ןזאלנײרא
 זיא׳ר זיב טנרעלעג ליפ יוזא רע טאה ןאמרעגנױ א ענװאר ןיא
 טאה׳ר .ןפורעג םיא ןעמ טאה ם״במר עקשאמ .םרוקיפא ןא ןראװעג
 םײב ןםעזעג רע זיא תבש .קינײװנסיוא ןופ ם״במר םעד טנעקעג

 רעד .ם״במר טנרעלעג ןוא ליומ ןיא סאריפאפ א טימ רעטצנעפ
 חוכיװ א טריפראפ םיא טימ רע טאה ,חםומ ןעמוקעג םיא זיא בר
 ןרעכיור וצ הװצימ א זיא ם״במר ןטיול זא ,ןזיװעגפיוא םיא ןוא

 ...תבש
 ןוא ןגאי ןעמונעג םיא טײלטאטש יד ןבאה תבש א םענײא ןיא
 ךיז ןוא ךײט ןיא ןײרא זיא רע .לםיױו רעד וצ זיב טגאיעג םיא ןבאה ײז
 טאה רע .דפםה א םיא ךאנ טכאמעג טאה בר רעד .ןעקנורטרעד
 טאה רענײק .ץיז־רשױ־ץילמ םיא ףיוא טעװ ם״במר רעד :טגאזעג

 .ףרוטמ רעקיזאד רעד יװ טנעקעג טשינ טוג יוזא םיא
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 שינעשער שאד

 .א

 רעדײא ךאנ טפאכעגפיוא ךיז לדוד־רזוע טאה רופיכ־םױ ברע
 טימ סאװ ,ןאה רעםײװ רעד .ןעעאגעגפיוא זיא ןרעטשנגראמ רעד
 ןביוהעגנא ירפ טאה ,הרפכ ןגאלש טלאזעג לדוד־רזוע טאה םיא
 ,גנאזעג טימ לופ ,שיגעײרק קיטכראפ א :עדנערג רעד ףיוא ןעײרק
 זיא עלעכענ .טעקאװקעג ליטש טאה ןוה סעלעכענ .ןײװעג טימ לופ
 זיא׳ס .טכיל א ןדנוצעגנא ,טעב ןופ פארא םעװראב ןוא דמעה ןיא
 ־עפע ,םישובלמ ןרעטפול בוט־םױ ברע לאז׳מ רעגײטש רעד טשינ
 ־וק ןוא ןעקנארש ןיא ןעלבארג ךיז ,םעדאמאק ןופ רעדעלפוש ןענ
 .םענײק ײב טינ יז טגערפ ,סעפע ליװ עלעכענ זא רעבא ,ןטרעפ
 ,עםעװראב א ךיז טעראפ יז יװ טשודיחראפ טקוקעג טאה לדוד־רזוע
 שינעלײא ןיא דעדנאנופ טגײל ,פירקם א טימ ןריט ףיוא טכאמ
 טרעהעגפיוא טאה יז יװ םישדח ןיוש .סעטכאמש ,שעװ ,סעציפױ
 ־םאפ עצראװש טצראטשעגסיורא ןבאה לכיטפאק ןופ ,פאק םעד ןלאג
 טזאלעגפארא טציא ךיז טאה דמעה ןופ לדנעב־לסקא ןײא .ראה םעמ
 ןטיור א טימ ,ךלימ יװ סיױו ,טסורב א טקעלפטנא ךיז טאה׳ס ןוא
 ןײז זיא׳ם ,ראװצ ,ןגיוא יד טלעטשראפ טאה לדוד־רזוע .לצראװ
 טאה רע .תורז תובשחמ וצ ןעגנערב רעצכעריפ עניוזא רעבא ,ביױו
 טפראדעג טאה יז .ריא טימ טלאה רע װו טםװועג טשינ םנטצעל
 טכאמעג ץלא ךאנ טאה יז .ןעגנאגעג טשינ זיא יז רעבא ״דליבט ןײג
 זיא׳ס ,ונ .ןובשח ןטימ טרעטנאלפראפ םיא ,געט טלײצעג ,ןגוצפא
 .שינעראװ טימ ךיז וצ טדערעג לדוד־רזוע טאה — ו רופיכ־םױ ברע
 ־רעד יז טוװרפעג ,טרםומעג יז טאה רע ןעװ טײצ א ןעװעג זיא׳ם
 .םירפס ןיא טײטש׳ס יװ ,םילשמ ןוא דייר עטצראהאב טימ ןרעטנענ
 לײט .טראפשעגנײא ןבילבעג זיא יז .טרעהעגפיוא טאה רע רעבא

291 



 סיוזעשאב קחצי

 ־ערעצרעד טרעײנ םיא ליװ יז זא ׳טכודעגסיוא םיא ךיז טאה לאמ
 ־נא .ביל יז טאה רע ׳ײרטעג ריא זיא רע ? םאװ ראפ רעבא .ןענ
 טסעק ףיוא ןםעזעג יז זיא ,רעװש םײב טםעק ןםע לאז רע טאטש
 טלאה ,אטשינ ןענעז ייז זא טציא .ןרעטלע ,סלדוד־רוע ,ענײז ייב
 ? ןקינעפשרעדיװ םיא יז טוט עשז סאװ .השורי רעד ןופ םיוא יז רע
 ןטײקינײלק ײלרעלא רעביא םיא טימ ךיז יז טרעפמא םאװ ראפ
 ריא לאז .ןײז לחומ רעטשרעבײא רעד ריא לאז ?ןטײקלטײא ןוא

 ...ןטוג םוצ ןרעװ טרעקעגרעביא רופיכ־םױ ןקיטנײה ץראה
 ןעלעכענ —

 עצרוק א טאהעג טאה יז .םינפ סאד טרעקעגמוא טאה עלעכענ
 ןגיוא עצראװש ןוא ןײצ עקידלרעפ רעביא ןפיל עטצראשראפ ,זאנ
 עלא טאה׳ם .ןעמוקעגפיונוצ ײז רעביא ךיז ןענעז ןעמערב יד סאװ

 .לרעײפ זײב א ײז ןיא טנערבעג לאמ
 ?וטסליװ סאװ —

 !רופיכ־םױ ברע זיא׳ם —
 וךאמעג ךימ זאל ?אה ?וטסליװ עשז םאװ זיא ,ונ —

 ־םױ ללחמ ״רלילח ,ךאנ טםעװ .גנאל ׳שינ זיא גאט רעד —
 .ןײז בוט

 .לטעבכעטש ןײמ ףיוא ןעלגערפ טשינ ךיד טסעװ וד —
 .ןאט־הבושת ףראד׳מ ,עלעכענ —

 .וט ,ףראד׳מ זא —
 !קיבייא ׳שיג טבעל׳מ ,עלעכענ ,יױו ,ײא —

 .לרעטכעלעג טײשראפ א טימ טכאלעצ ךיז טאה עלעכענ
 ...ליפ וצ זיא ,טבעל׳מ לפיװ —

 וצ טזאל יז .טנאה רעד טימ טכאמעגקעװא טאה לדוד־רזוע
 ־רעדיק ,טאפש טימ ץלא ףיוא פא טרעפטנע יז .ןדער טשינ ךיז
 ךאנ ןאק רע .ןגיױוש וצ טכאמעגפא ךיז ײב טאה לדוד־רזוע .רעדיװ
 ףיוא טכוזעג טאה רע .סאװ טםיױו־רעװ רעדא תקולחמ וצ ןריפרעד
 טײגראפ יז םאװ ןםיוטשעגנא ,םינפ א ,זיא יז .גנורעפטנעראפ א ריא
 לאז רשױ־ץילמ א ,דניק עטשרע׳ס יװ םעד ךאנ .ןגארט ןיא טשינ
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 ׳ונ .ןםאלשראפ רעריא טכארט רעד ויז טאה ,קעװא זיא ,ןײז םע
 וצ לדוד־רזוע טאה — .יץלא ףיוא טפלעה הקדצו הליפת הבושת
 טאה רע .עלעשטנעמ ןײלק א ןעװעג זיא לדוד־רזוע .טדערעג ךיז
 קיצנאװצ ןוא ריפ ןרעװ טלא הבר אנעשוה ןקיטנײה טלאזעג ןיוש
 .דראב ןײק ןםקאװעגנא טשינ טכער ךאנ םיא זיא׳ם רעבא ,ראי
 ןבילבעג זיא רע .טראד ראה א ,אד ראה א טצארפשעג םיא טאה׳ם
 ־נײא ,ןיק ןקיציפש א ,לזדלעה ןיד א טימ ,לגניי־רדח א יװ לאמש
 ןבאה ,םקאלפ ןעלטניב יװ ,תואיפ עדנאלב יד .ןקאב ענעלאפעג
 עמאמ־עטאט םאװ ,םישובלמ יד .ןעלםקא יד זיב טכײרגרעד םיא
 ,ןםקאװםיוא רעטעפש ײז לאז רע ,הנותח רעד וצ טכאמעג םיא ןבאה
 טלבמאבעג ךיז טאה עטאפאק יד .זיול וצ ,גנאל וצ ץלא ךאנ ןענעז
 רעד וליפא .טײרב וצ זיא ןטק־תילט רעד וליפא .ןעלכענק יד ןשיװצ
 םלדוד־רזוע ראפ םיורג וצ זיא עינאפש רענרעבליז רעד טימ תילט
 ןײא םיא ןלאפ׳ם .עשלגניי ךאנ ןענעז ענײז ןעקנאדעג יד ןוא ,ונ .םקװו
 םיא טםקאװ׳ם ןעװ ןעװעג טלאװ םאװ ־ רעגײטש א ,םעצנאמש ײלרעלא
 ־עג עלעכענ טלאװ םאװ — ,לגיופ א יװ טילפ רע ןוא לגילפ ראפ א ןא
 הנותח טלאװ יז רעדא ,בײװ ןײז ןעװעג ץלא ךאנ יז טלאװ י וצרעד טגאז
 ־עג רע ןעװ ןעשעג טלאװ םאװ ןוא ישרעדנא ןצעמע טימ טאהעג
 ־עעזעגמוא ןא ןעמ טרעװ ןא םע טוט׳מ זא םאװ ,עלעטיה אזא טניפ
 ־השעמ יד ןופ ןפארט טנאמרעד לאמ עלא םיא ךיז ןבאה׳ם ?רענ
 ןוא ,ןלײצרעדכאנ םיא ןוא ןענעײל ןגעלפ םעמומ יד םאװ ךעלכיב
 ךיז ןבאה טכאנ ײב .ןעלעכענ טימ ןאט וצ טאהעג טציא טאה ץלא
 .ךעלדנער טימ קעז ,םיגלזג טימ ןלײה ,םנירענײגיצ טמולחעג םיא
 .ליבםנאמ א זיא עלעכענ זא ,טכאדעגםיוא םיא ךיז טאה טלמונא
 טקוקעגרעפא טאה ךעלעציפש יד טימ םעקטײמ יד רעטניה ןופ
 ־פיורא טאה יז ראנ ,ןשוק טלאװעג יז טאה רע .לקאדרעםבײל א
 טאה ײברעד .רערעקנעמיוק א יװ קנילפ ,ךאד ןפיוא טרעטעלקעג

 !םיא וצ ןעגנוזעגפארא יז
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 ,רעסעמקאה
 ,רעםערפלגוק

 ,פאה־פאה
 ...פארא לאפ

 טאה ,ןענאטשעגפיוא זיא לדוד־רזוע םאװ ןא עגר רעד ןופ
 ןענעװאד ,טנעה יד ןשאװ רעירפ .טונימ עיירפ ןײק טאהעג טשינ רע
 ןסיױו םעד ןטלאה םאד .הרפכ ןגאלש םאד דאנרעד .טנראפ ןופ
 פאק םורא םיא ןעײרדמורא סאד ,דעלסיפ עקידרעטיצ יד ײב ןאה
 ןעלדוד־רזוע ראפ זיא רעזײלפא ןא ראפ טיוט םוצ םיא ןקיש ןוא
 זיא רעטעפש זקידלוש ףוע םאד דעבענ זיא םאװ .שינעמוקפא ןא
 טלעטשעג דיז טאה רע .זיולק רעקםירט ןיא קעװא לדוד־רזוע
 רעבא ,רעצכעטבארט עטםופ עלא ןבײרטראפ וצ טײרג ,ןענעװאד
 ־עג ןוא טנװאדעג טאה לדוד־רזוע .ןגילפ יד יװ ןלאפאב ןענעז ײז
 ןענעז ענײז חיהעג יד רעבא .הגרדמ־לעב א ץיז ליװ רע .טצפיז
 ןרעלק ראנ ,בײװ׳ם ןבאה ביל ףראד ןאמ א .ןזיומאלאש טימ לופ
 דיז ףיוא טשינ טרעה רע רעבא .םורק זיא טכאנ ןוא גאט ריא ןופ
 יז סאװ דײר עקידװעליפש יד טקנעדעג רע .ריא ןגעװ ןעלבירג וצ
 ןעמוקעג זיא רע ןוא ץיר ןעװעג זיא יז ןעװ לאמ א ןדער טגעלפ
 םיא טאה יז םאװ ןעמענוצ עשילרעטםיוא יד ,רעגעלעג ריא וצ
 ,טלציקעג ,טשוקעג ,תואיפ ענײז טלזײרקעג טאה יז יװ ,ןפורעג
 ןזאלוצ טפראדעג טשינ דלאב טאה רע זא ,זיא תמא רעד .ןסיבעג
 ןופ ץענ רעד ןיא ןלאפעגנײרא טשינ רע טלאװ ,ץכעריפ גנירג אזא
 ןאמ ריא וצ ןעלפאלפ לבײװ שידיי א םעפע ףראד םאװ .ערה־רצי
 טאה םאװ וצ זםענילאנירק ,דעלטפאק ,ןציפש ,דעלדנעבנקאז ןגעװ
 ןכײרג סאװ ןקאז עגנאל טפיוקעג טאה יז זא ןגאז טפראדעג םיא יז
 יד ןופ ןלײצרעד טכיורבעג םיא יז טאה סאװ וצ ?ןטפיה יד זיב
 עריא טימ עדעי ,הװקמ ןיא טנגעגאב יז םאװ דעלביױו ערעדנא
 עטעריויעצ ,ןעלקנעש יד ףיוא ראה ליפ וצ :תונורםח עטעקאנ
 ,רעניױז רעדעי טמירקעגכאנ טאה יז .רעכײב ענעזאלבעמא ,םמעזוב
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 טלאוועג ראנ טאה יז .עגנױ יד טדעראב ,עטלא יד סיוא טעפשעג
 עטצעל יד .לאמ א ןעװעג ץלא זיא׳ם .עטסנעש יד זיא יז זא ןזײװ
 ןופ טשרמולכ טדײל יז .ךיז וצ וצ טשינ טכער םיא יז טזאל ןטײצ
 ־עג יז .ןקור ןיא ןשינעכערב ׳עלעפעל ןרעטנוא גנונערב ׳ןפמארק
 רעבא .תולאש װא ןדײרסיוא ײלרעלכ ,שעװ רעד ףיוא ןקעלפ טניפ
 ךיז ןבאה ײז .ןםעגראפ טשינ עריא דײר עטכײל יד רעמ ןאק רע

 .ךעלטערש יװ חומ ןײז ןיא טצעזאב

 עלא טימ ןענעװאד םײב טלקאשעג ךיז לדוד־רזוע טאה טציא
 וצ לאמ ןופ .םיפ יד טימ טעפוטעג ,טנעה יד טימ טעכאפעג ,תוחוכ
 .ןפיל יד ןיא רעדא גנוצ רעד ןיא םיב א ןאטעג ךיז רע טאה לאמ

 ־עג .ןפנארב־ןוא־ךעקעל ןעמונעג םידיםח יד ןבאה ןענעװאד ןכאנ
 ברע רעבא .ש״ײ ןײק טכוזראפ טשינ לדוד־רזוע טאה ךעלטנײװ
 לערק א טאה ןפנארב רעד .ןסע וצ הװצימ א ךאד זיא רופיכ־םױ
 רעד ןיא בראה ןראװעג םיא זיא׳ס .זדלאה ןיא ןעלדוד־רזוע ןאטעג
 טאה לדוד־רזוע .רעקידרעפאה טראפ טרעװ טימעג םאד רעבא ,זאנ
 ערה־רצי םעד זײװ .רעליבאנרעשט ןופ הצע יד טנאמרעד ךיז
 םאװ טוט לאמם .דגנתמ א יװ םונהיג ןראפ טשינ רעטיצ .גײפ א
 זיא לדוד־רװע .ריד טםײה ןעמ םאװ וט וד ,םיא טםײה ןעמ
 קנורט א ןופ ןגאזפא טשינ רעמ ךיז לע׳כ ־ רעטמיורעגפיוא ןראװעג
 יד יװ ןביוא רעטגײלעגנא זיא החמיש עטםקירעדינ יד .ןפנארב

 ...הרוחש־הרמ עטםכעה
 ־םױ א טײרגעגוצ םיא עלעכענ טאה רופיכ־םױ ברע ךעלטניױועג
 שײלפ ,ךיױ טימ ךעלפערק ,קינאה טימ שטעליוק :הדועס עקידבוט
 ןירטיצ טימ ײט גאלוצ א ראפ ןוא ,סעמיצ־עלעמאפ ,ןײרכ טימ
 וצ סאװ אטשינ טכער זיא לאמ סאד רעבא .לכיק־רעײא ןא ןוא
 ןופ ץירג עטמעראװעגנא ןא סעפע טגנאלרעד םיא טאה יז .ןםע
 וצ רעגײטש םלדוד־רזוע טשינ זיא׳ס .טיורב לטפער א ןוא ןטכענ
 זיא רופיכ־םױ ברע טײצל.אמ אזא רעבא ,גאטליוװ ןעגנאלראפ
 טאה — ובורח ץלא טכאמ יז ?יז ליװ סאװ .םינפ ןיא שטאפ א
 ־רעטנוא טיור א ןיא ןענאטשעג זיא יז .ןגירשעג םיא ןיא םעפע
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 חםפ ראפ יװ עפאס רעד ףיוא רעדײלק טגײלעגםיוא ןוא דײלק
 ןוא ביוטש ׳ןילאטפאנ טיט טקעמשעג טאה בוטש ןיא .ןכלאק םוצ
 רעדא ׳פארא ןעניז ןופ זיא יז .ןםינ םוצ טעירעג ןבאה םאװ תוחיר

 טשינ רעמ ךיז טאה רע .טגערפעג ךיז לדוד־רזוע טא;ר — ?םאװ
 ־ןאטעג גערפ א ןוא ןטלאהנײא טנאקעג

 ן אה ? לכש רעד זיא סאװ —
 .טפאשטריװ רעד ןיא ץירא טשינ די־ז שימ .לכש םוש זײק —

 1 ןכאז עניוזא רופיכ־םױ ברע םאד טוט רעװ —

 .טוט טוט׳ם רעװ —
 ?ןבאמ בורח ץלא טסליװ —

 ....רשפא —
 םעדעי טאה רע רעבא ״ריא ףיוא ןקוק טלאװעג טשינ טאה רע
 זיא דײלקרעטנוא סאד .קילב םעד ריא וצ טדנעװעג ײ;;׳ם ןופ לאמ
 טאה׳ס .סיפ יד ןופ םעקדיל יד ןעזעגסיורא טאה ןעמ ־וא ץרוק וצ
 רופיכ־םױ ץא זיד זיא טיור .טיור זיא ףאטש רעד סאװ טראעג םיא
 ״שינעקיפעצ ףיוא ץלא םיא טוט יז זא ראלק זיא׳ונ .דםח זיא
 ־עג דיז טאה לדוד־רזוע ? טקידניזעג ריא ןגעק רע טאת סאװ רעבא

 טאהעג טשינ דיז טאה רע ליוװ יװ טשטנעבעג ״םינורחא םימ ןשאװ
 טקוקעגםיורא רע טאה ״טגאזעג טאה רע יװ יוזא טקיטעזעגנא
 ץעגײש א .ןראפעגײבראפ ןענעז ןרופ עשירעיופ .רעטצנעפ ןכרוד
 ־יודאב לאמ עלא טאה לדוד־רזוע .רעטילפ א ןעילפ זנזאלעג טאה
 הרות יד ןעמעננא טלאװעג טשינ ןבאה םאװ םלועה תופוא יד טרע
 ןוא ריעש רה ןפיוא ײז וצ ןעמוקעג זיא רעטשרעבײא רעד ןעװ

 ־םיוא םיא םייוג יד ןבאה םיארונ םימי יד ןיא רעבא :ןראפ רה
 ןענופעג דיי טאה רעביא ןגעקא .לאמ עלא יװ רענעריולראפ ןזיװעג
 טפא םיוצ םעד רעטניה טראד טאה׳מ .רעגעלש־ריזח א ןופ זיוה א
 עלא ןבאה טניה .רעםאװ קידוז ןיא טלערקעג ײז ״םיריזח טעליוקעג
 ןיא לרעבײרש א ״קעלאב ״ןוז א סרעגעלש־ריזח םעד .טליבעג לאמ

 ןפורכאג ״תואיפ יד דעלגנלי־רדה ײב ןםײר טגעלפ ״טארטםיגאמ
 דרוד ןגארטעגסיורא ןעמ טאה ״רופיב־םױ ברע ״טציא .ןעמענוצ
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 ףיוא תאלעגפיוא ,םיריזח ןופ סקידײרפ טיולפ ןיא עקטרופ רעד
 דע /ה יתמ דע .םעיװ יד ןסאלשעגוצ טאה לדוד־רזוע .ןגאװ א
 םוצ ףוס א ןעמענ ןיוש לאז — .טמורבעג םיא ןיא טאה — ? יתמ
 ...!קיטכיל ןרעװ ןיוש לאז .חישמ ןעמוק ןיוש לאז .תולג ןרעטצניפ
 ןא תױודניק ןופ טאה רע .פאק םעד טזאלעגפארא טאה לדוד־רזוע
 ןיא ׳םירפם עשידיםח ןיא טקוקעגנײרא ׳טײקשידיי ןיא ־מוןטעג
 טוװרפעג וליפא טאה רע .קידצ א ןרעװ טלאװעג .םירפם־רםומ
 טגײלעג םיא טאה ןטש רעד רעבא .הלבק ןיא ןזאלנײרא ךיז
 ןראצמירג ריא ןוא עלעכענ עקיזאד יד .געװ ןיא רענײטשלכיורטש
 ןײז טימ למיה ןיא הצורמ טשינ זיא׳מ זא ,ןכײצ רעראלק א זיא
 טאה ליױו א .דגנכ א יז זיא רזע ןא ץיז וצ טאטשנא .עוריפפיוא
 ןגערפ יז ,ריא טימ ןםעומשוצכרוד ךיז גנאלראפ א ןעמונעעא םיא
 יד טײטש םולש ףיוא זא ןענאמרעד ריא ,םיא וצ טאה יז סאװ
 ־נא םיא ףיוא טעװ יז זא םיוראפ טםװועג טאה רע רעבא .טלעװ
 ןוא םישובלמ קעפ יד טפעלשעג טאה יז .ןעלדיזסיוא םיא ,ןעײרש
 ריא ןענעז ןכאז .שינעמורב קידנראצ א טימ ץילא ךיז וצ טמורבעג
 ץאק רעד םיוטש א ןאטעג וליפא טאה יז .טנעה יד ןופ ןלאפעג
 טימ ןפאלטנא זיא ענעי ןוא םיפ יד ןשיװצ ןכארקעג ריא זיא םאװ
 ןאטעג דיז טאה לדוד־רזוע .ןגיױוש רעסעב ,ץינ .שינעקואימ א

 .תעטש ןיא שטאפ א
 ...זטשינ טײטש גאט רעד ,דלאװעג יױו —

 ,ב

 ברע ןםײמשפא ןזאל ךיז לאז׳מ םידיםח ײב טשינ ךיז טריפ׳ם
 קעװא זיא לדוד־רזוע רעבא .ץכעריפ שידגנתמ זיא׳ס ,רופיכ־םױ
 םיא לאז שמש רעד לצעג טזאלעג ,שרדמ־תיב ןיא החנמ ןענעװאד
 רעביא טגײלעגרעבירא דיז טאה לדוד־רזוע .שילאפ ןיא ןםײמשפא
 טימ טעקציפעג םיא טאה לצעג ןוא דניק־יקדרד א ױו לקנעב א
 ־רחע ןוא ןאטעג יױו טשינ טאה׳ס .לאמ קיםײרד ןוא ןײנ ןעמיל א
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 ױנובר םעד ? פא אד ןעמ טראנ ןעמעװ .ןסארדראפ םע טאה ןעלדוד
 ־פעה ןםײמש לאז רע ןעלצעג ןטעב טלאװעג טאה רע ?םלוע־לש
 דימ לאז׳מ טרעװ ןיב׳כ ׳ײא .טמעשעג דיז טאה רע ראנ ׳רעקיט
 יוזא .טדערעג דיז וצ רע טאה — העטיר ענרעזײא טימ ןגאלש
 ןיא טנכערעגםיוא לדוד־רזוע טאה יוזא ,ןםימשעג טאה לצעג יװ
 ׳געט ענײרמוא יד ןיא ןעלעכענ וצ טםולגעג ־דניז ענײז קנאדעג
 ־עג ,ןגינעגראפ ןופרעד טאהעג ןוא טנאה ריא טרירעגנא ןרעגמוא
 ,דאב ןופ תױשעמ עריא טרעהעג ,שינעראג טימ ריא ףיוא טקוק
 טאה יז .טײצרעמוז דיז ןדאב דעלבײװ יד װו דײט ןופ ,עקטאי ןופ
 יװ ,ןטםירב עריא ןענעז׳ם ףײטש יװ םיא ראפ טמיראב טרעײנ דיז
 ריא טשינ ןעניגראפ תובקנ ערעדנא יװ ןוא טיוה ריא זיא׳ם םײװ
 ,ונ .דאנ ריא ןקוק טײלםנאמ זא טנאמרעד וליפא טאה יז .טײקנאש
 ןיא .דיז ןיא טרעפטנעראפ יז לדוד־רזוע טאה — ,תולק ןתעד םישנ
 .ארמג יד טנאמרעד דיז רע טאה — התרבח דריב אלא האנקמ השא
 ןױדפ ןשארג ןצכא שמש םעד טגנאלרעד ןוא ןענאטשעגפיוא זיא רע
 דיז טאה ןוז יד .ןטםאפראפ םײהא ןײג טזאלעג דיז טאה רע .שפנ
 ־צעלק ,דעלטםעק ףיוא ,תורעק יד ײב .ברעמ וצ טגיונעג ןיוש
 ,עדנילב :ןעלפירק ײלרעלא ןםעזעג ןענעז ,דעלקנעבנםיפ ,דעל
 רעטליופעגפא ןא טימ רענײא ,םיפ ןא ,טנעה ןא םעקילאק ,עמוטש
 טײרגעגוצ טאהעג טאה לדוד־רזוע .ליומ א טאטשנא דאל א זיא זאנ
 .ןשארג א ןא ןבילבעג דלאב זיא רע רעבא ,ץנימ ענעשעק עלופ א
 טאה רעדעי ,ןעירשעג םיא ףיוא ,ןפורעג םיא ןבאה טײל־עמערא יד
 טאה רע םאװ ןאטעג גנאב ןעלדוד־רזוע טאה׳ם .רעלעפ ןײז ןזיװעג
 ןשטנעמ זא ,טלעג דיא טלאה םאװ .טאנקנאב א ןטיבעגפא טשינ
 דיז טאה רע .ןטלאהעגראפ דיז רע טאה — ?טיונ אזא ןיא ןענעז
 ...דאנ טימ ןעמוקוצקירוצ דלאב טגאזעגוצ ,םינצבק יד ײב ןטעבעגפא
 .שינעלײא טימ טנאפשעג ראנ ,ןעגנאגעג טשינ זיא לדוד־רזוע
 ןוא תװצימ ענײז טגעװ׳מ יװ לאשגאװ יד ןױמד ןיא ןעזעג טאה רע
 ףיורא טגײל דאלמ רעד .קעפ עצנאג ןא טדאל ןטש רעד .תורבע
 זיא׳ם רעבא ,הקדצ ןשארג ראפ א ,ארמג טאלב א ,ןענעװאד א
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 ןופ טשינ דיז טריר לגניצ סאד .ןגעוורעביא לאז׳ם גונעג טשינ
 ףיורעד .הבושת ןאט וצ טעפש טשינ ךאנ זיא׳ם רעבא הנ ...טרא
 טכליהעגפא טאה ןיױועג שילײהעג א .רופיכ־םױ ןבעגעג ןעמ טאה
 ,ךיז ראפ טשינ ןטעבעג רעבײװ יד ןבאה םאד .ףיוהלוש םעד רעביא
 רע .ןרערט ןעמוקעגנא ןענעז ןעלדוד־רזוע .ךעלעפוע יד ראפ ראנ
 רעבירעד .ףארטש א ׳ףארטש א זיא םאד .רעדניק ןײק טשינ טאה
 ןײז םע זיא רשפא ?טסײװ רעװ .טפיורשעצ יוזא עלעכענ זיא
 ־כארטמוא יד יז טשינ ,רעטכארטמוא רעד רע זיא רשפא ?דלוש
 :ןעלעכענ וצ ןאטעג ףור א ןוא בוטש ןיא ןײרא זיא רע ?ןירעט

 ? טלעגנײלק רשפא טםאה —
 .טשינראג באה׳כ —

 עלעכענ .רעטפעלפעג א ןבילבעג ןוא ןאטעג קוק א טאה רע
 ־עגנא ליומ ןטימ טאה יז .דײלק א טםערפעג ןוא ןענאטשעג זיא
 .ןזײאםערפ ןטימ טריפעג ןוא שובלמ םעד ףיוא רעםאװ טצירפש
 ףראד׳מ — .טגערפעג ךיז רע טאה — ?פארא ןעניז ןופ יז זיא
 ןלוטש ףיוא טגײלעגסיורא טאהעג טאה יז .ןדניצ טכיל דלאב ןיוש
 טאה לכעלעטשעג א ףיוא .רעײטשסיוא ןצגאג םעד קנאב רעד ןוא
 ,רעדמעה טרעגלאװעג םוטעמוא דיז ןבאה׳ם .גנוריצ ריא טצילבעג
 — םיעכהל וצ ,םיעכהל וצ ץלא זיא׳ס .ןקאז ,םעזולב ,ךעלדנעטם
 .ירדנ־לכ וצ רופיכ־םױ רעײפ א ןדניצנא ליװ יז .טרעלקעג רע טאה
 חגײװש ןוא רעםאװ ליומ א ןעמעננא ל׳כיא .ןטש־השעמ ץלא זיא׳ם

 :ןאטעג גערפ א טאה רע .טדערעג ךיז וצ לדוד־רזוע טאה —
 ? ןטסאפראפ ךיא לאז םאװ טימ —

 .הלח שיט ןפיוא טגיל׳ם —

 זיא׳ם מא לפע זא ׳הלח עבלאה א ןגעלעג זיא שיט ןפיוא ,אי
 ףיוא קילב א ןפראװעג טאה רע .קינאה טימ לטםעמ א ןענאטשעג
 ןוא םאנ זיא םריא םינפ םאד .טניױו יז זא ןעזעג ץא ןעלעכענ
 ןיוש יז לע׳כ ,ונ .רערט א ןסאגראפ ןטלעז טאה יז .טגאצראפ
 יז .טלמרומעג ךיז וצ לדוד־רזוע טאה — ןײגרעד טשינ לאמ ןײק
 טאה רע טײצ .שינעטער א םיא ראפ ןבילבראפ ןוא ןעװעג זיא
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 םיא ראפ לאז יז טצכעלעג רע טאה טלעטשעג הפוח ריא טימ
 רעבא ׳ונ .ןעלגיז ןביז טימ טלגיזראפ זיא׳ם רעבא ,ץראה׳ס ןענעפע
 ןסעגעג טאה רע .ןסעומש עניוזא ראפ טייצ ןייק טשינ זיא טציא
 ןפיוא רעווש טפא םיא זיא׳ם .טלקאשעג ךיז ןוא הדועס ערעגאמ יד
 יװ רערעװש םיא זיא רופיב־םױ ברע ןקיטנײה םעד רעבא ,טימעג
 תובצע ןא .ןיד־רזג א ,םיא ףיוא ךיז טײרג הרצ א סעפע .לאמ עלא

 .טגאנעג םיא טאה ,טנאקעג טשינ רעירפ לאמ ןײק טאה רע סאװ
 :ןאטעג גערפ א ,ןטלאהנײא טנאקעג טשינ רעמ ךיז טאה רע

 ז ריד טימ ךיז טוט סאװ —
 .טרעפטנעעג טשינ טאה עלעכענ

 ך םטכעלש א ראפ ןאטעג ריד ךיא באה םאװ —
 .ןבראטשעג ןיב׳כ זא ןטכוד ריד ךיז לאז —

 תנכם ביל ךיד באה׳כ ? וטםדער ן^ו ? וטםדער םאװ —
 ...!תושפנ

 ...רעדניק ןבאה ריד טעװ םאװ ביױו א גירק רעסעב וד —
 טכיל יד רעבא ,גנוצעזנוז וצ העש לטרעפ ײרד ןעװעג זיא׳ם
 טאה רע .םרעטכײל יד ןיא טפירטעגנא ןעװעג טשינ ךאנ ןענעז
 עםיורג םאד ץירא טקעטש ןעמ װו דמאז לטסעק םאד ןעזעג טשינ
 ־עגנא עלעכענ ןיוש טאה טײצ רעד ןיא ךעלטניױועג .טכיל־המשנ

 טקעמשעג טאה בוטש ןיא .לביטנרעטש םאד ןוא עבוש יד ןאט
 ־גניא טימ םעמיצלפע ,ןכוקצלאמש ,ץכעקארבראפ ,שײלפ ,שיפ טימ
 לדוד־רזוע טאה ותינעת םעד ןטםאפ וצ חוכ ןבאה ראנ לאז׳כ .רעב
 טוװרפעג טאה רע .הלח ענעקאבעגטלא יד טײקעג טאה רע .ןטעבעג
 ־רזוע .רעיוז ןוא קילײה זיא רע רעבא ,לפע םעד ןיא ןםײבנײא
 ןגעק הלוגס א ,רעסאװ קולש ףלע ןאטעג מא ןםעגעגפא טאה לדוד
 טשטנעבעג טאה רע .טשיופעגנא יװ־ײם םיא זיא ךיוב רעד .טשראד
 ךיז טאה למיה רעקידרופיכ־םױ א .ןםיורד ןיא טקוקעגםיורא ןוא
 ןיא טיורלפרופ — ןקלאװ א .טלעוו רעד רעביא טיירפשעגםיוא
 ,ןצלאמשעג ,טנערבעג טאה — ןטימ ןיא לעג־קידלבעװש ,ןעמיוז יד
 ןטיבעג עגר עדעי ,לסעק רעשילמיה א יװ טלזעלבעג ןוא ט:^קעג

300 



 ןװיוא ןרעטגיה ןופ תיוישעמ

 אד ,ךײט רעקידרעײפ א יװ ןזיװעגסיוא רע טאה אד .םערופ יד
 ־לעה א טימ םיא ןופ טצירפשעג טאה׳ס .עאלש ענעדלאגניג א יװ
 .שינעלײא ןא ןלאפאב זיא ןעלדוד־רזוע .טלעװ־רעד־ןופ־טשינ טײק
 טאה רע .ןײרא לביטש ןיא ןפיול זומ רע .ליװ יז סאװ ןאט יז לאז
 טאה רע .ןקאז יד ןיא ןבילבעג זיא ןוא ךיש עבלאה יד ןאטעגסיוא
 ןעמונעג ,למײרטש ןיא ,לטיק ןיא ןײרא ,ןדנעל יד טלטראגעגמורא

 :ןעלעכענ וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע .רוזחמ סאד ,קאז־תילט םעד
 ...!ראי טוג א סיוא ריד טעב .וצ ךיד לײא —

 טרעהעג טשינ טאה רע רעבא ,טלפערפעג סעפע טאה עלעכענ
 טימ ןזײאסערפ סאד ףיוא בײה א ןאטעג קיטסאה טאה יז .סאװ
 .ריט יד טכאמראפ ,סיורא זיא לדוד־רזוע .טנאה רעלאמש רעד
 ־ריזח םײב .טלמרומעג רע טאה — ,שינעטער א ,שינעטער א
 ןסעגעג טאה דרעפ א .עקשטירב א ןענאטשעג זיא זיוה סרעגעלש
 םייוג יד .טסימ ןיא טקיפעג טאה לרעפש א .עבראט א ןופ רעבאה
 ײז לדוד־רזוע טאה — רופיכ־םױ זיא׳ס זא טשינ וליפא ןסײװ
 סאװ םילרע יד ףיוא ןעמונעגנא םיא טאה תונמחר א .טרעיודאב
 ןענעז ײז .תױמשג םעד טרעפטנעעגרעביא ןצנאג ןיא ךיז ןבאח
 ־סנאמ טימ טלביװשעג טאה סאג יד ...דרעפ ערעײז יװ דנילב יוזא
 ,ךעלכיטנרעטש ,ןלאש ןיא רעבײװ ,ךעלמײרטש ,סעקאפלאק ןיא טײל
 רעדעי ןופ .טכיל טרעמילגעג ןבאה רעטצנעפ עלא ןיא .סעקפאק
 טשינ טאה לדוד־רזוע ליוװ יװ .רעמאיעג א ןגארטעג ךיז טאה טײז
 ,סעבזש יד טקרעמעג ןגעװטסעד ןופ רע טאה ,תובקנ ףיוא טקוקעג
 ,ןטײק ךיוא יװ ,ןפעלש טימ רעדײלק ,רעדנעב עטרילאק ,סעציפױ
 ןוא טבאלעג ןבאה רעמינפ .סעקליפש־רעטיצ ,ךעלגניריוא ,ןשארב
 ,ךעלבײװ .טסײרטעג ,טשוקעג ,ןשטנװועג ןבאה רעלײמ .טנײװעג
 ןעגעז ,ןענאמ רעדא רעדניק ןריולראפ ראי םעד ןיא ןבאה סאװ
 םוצ יװ ײרשעג א טימ ןוא סמערא עטײרפשעגסיוא טימ ןפאלעג
 ןופ רענײא טכײװעג ןבאה סאװ ,םיאנוש .ןפאלש א ראפ ןסײרנײא
 .רעזדלעה יד ףיוא ןלאפעג ךיז ,ןטעבעגרעביא ךיז ןבאה ,ןרעדנא
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 םיװועשאב קחצי

 ןעװעג טראד ןיוש זיא׳ס ןוא לגיטש ןיא ןײרא זיא לדוד־רזוע
 טשימעגםיוא ךיז טאה טכיל ןוא ןפמאל יד ןופ רעמיש רעד .לופ
 ־עג ,הכז הליפת טגאזעג ןבאה ןדיי .גנוצעזנוז ןופ ץיש רעד טימ
 סאװ ײה םעד טימ ׳םקאװ ,בלח טימ ןאטעג קעמש א טאה׳ס .טנײװ
 ןלאפ םײב ןרימשסיוא טשינ ךיז לאז׳מ ליד ןפיוא ןפראװעעא זיא
 ־רופיכ־םױ ןוא סקראטשבראה ,םכעלםיז סעפע ךאנ טימ ןוא ,םיערוכ
 טגאלקעג טאה רענײא רעדעי .ןעמאנ ץיק טשינ טאה םאװ םקיד
 טימ רעװ ןוא פילכ ןקירעזײה א טימ רעװ ;רעגײטש ץיז ףיוא
 ץכערק א לאמ םעדעי טאה ןאמרעעױ א .לשטיװק שירעביױו א
 ןטסיופ יד ןביו,דעג ײברעד טאה רע .ײװ־ײא ןוא ײװ־ײא ?ןאטעג
 ןגיובעג ךיז טאה דראב רעםיױו־ךלימ א טימ ןקז א .ךײה רעד ןיא
 היח המהב לע יתאב חעװעג הדװתמ ךיז ןוא טםאל א רעטנוא יװ
 תימורד־תיחרזמ ןיא טרא ןײז טאהעג ןיוש טאה לדוד־רזוע ...ףועו
 ןפראװעגרעבירא םיא ןוא תילט םעד ןאטעגנא טאה רע .לקניװ
 .טלעצעג א ןיא יװ תילט ןיא ןטלאהאב ךיז טאה רע .םינפ ןרעביא
 ,ךיז לאז עלעכענ ,ןטשרעבײא םעד ןטעב ןעמונעג ײנ׳ם ןופ טאה רע

 ־עג ריא באה׳כ .ןדניצ־טכיל טימ ןקיטעפשראפ טשינ ,םולשו םח
 .ןפראװעגראפ ךיז רע זמןה — ,דײר עטוג טימ ןעמעננײא טפראד
 ־עגנײא ךיז ,טלקאשעג ךיז טאה רע ...בלב אניט א םעפע טאה יז
 רע .ןרעטש ןפיוא טנאה א טגײלעגפיורא קידשפנה־ןובשח ,ןגיוב
 טאה .םארדראפ טפאשראפ ריא טאה רע יוזא יװ ןכוז ןעמונעג טאה
 וצ ןםעגראפ רע טאה ?לטרעװכעטש א ןלאפ טזאלעג ״דלילח ,רע
 טראװ מיב א טימ טפאכעגסיורא ךיז רע טאה ? םטכעקעג א ןביול
 ןבאה ריא לאז רע טקנעדעג טשיג טאה רע ? החפשמ ריא ףיוא
 טמוק טײקינעפשרעדיװ אזא רעבא ,ונ .טכערמוא עטםדנימ יד ןאטעג
 ףיוא ןײז ךאד זומ דײשאב א םעפע .טיוה רעלעה רעד ןופ טשינ
 .הכז הליפת ןגאז ןביוהעגנא טאהעג טאה לדוד־רזוע .שינעטער םעד
 רעד .םוקמה תעד לע :ןפורעג םנטײצאב ןיוש טאה ןײד רעד רעבא
 ־עגנא טאה לדוד־רחע .ירדנ־לכ ןעגניז ןעמונעג טאה הליפת־לעב
 יטקיטעפשראפ טאה׳ז ,דלאװעג .טנאװ רעד ןא פאק םעד טראפש
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 ןצנוןג ןיא םעפע טאה יז — .לוק א ןעירשעג םיא ןיא טאה -
 .״!ןפארטש ,ןענעראװ טפראדעג יז באה׳ב ...ןובשח םעד ןריולראפ
 תוחמל ודיב שיש ימ לכ :ארמג רעד ןא טנאמרעד ךיז טאה רע

 .הליחת שנענ אוה החומ וניאו

 ןיבמ התא טגאזעג טאה םלוע רעד ןעװ ,ןענװאד ןטימ ןיא
 לדוד־רזוע .לביטש ןיא רעדימראה א ןראװעג זיא ,בל תומולעת
 טנעה יד טימ ןשטאפ א ,ןשינעצפיז ,דײר ךיז רעטניה טרעהרעד טאה
 .רעטכעלעג ןטלאהעגנײא ןא יװ סניוזא םעפע וליפא ,םירוזחמ ןיא
 ײז ןדער םאװ — .טשודיחעג ךיז רע טאה — ?ןײז סאד ןאק סאװ
 ןרעקוצמוא טשינ טמיוצעג ךיז טאה רע ? טױפ ןטימ ןיא סיוא סעפע
 ךראטש א םיא טאה ץימע ...זהנימ אקפנ יד זיא סאװ .פאק םעד
 ־עדנעמ ןעזעג ,טײרדעגםיוא ךיז טאה לדוד־רזוע .לםקא םײב ןאטעג
 ןיא ןפורעג םיא טאה׳מ יװ ,גנױדאב עלעדנעמ רעדא ,עינאפ על
 עטםאפעג ןוא טעקשאק ןשייוג א ןגארטעג טאה גנױ רעד .טאטש
 וצ טרעהעג ,זיולק ןיא ןעמוקעג טשינ לאמ ןײק זיא רע .לוױטש
 רעד ןופ שילאפ ןיא ןענעװאד םײב ןעײטש סאװ ןעגנױ עליוװ יד
 םעד ןביוהעגרעטנוא טאה לדוד־רזוע .ןעקאלאב ןוא לוש רעטלאק

 .תילט
 ...א ,ונ —

 סרעגעלש־ריזח םעד קעלאב טימ ...ןפאלטנא זיא ביױו רעײא —
 ...ץעגײש

 ?אה —
 ןיוש ...עקשטירב רעד ןיא קראמ םעד ןראפעגײבראפ זיא יז —

 ...געװ רעגילבול טוצ ...ןדניצ־טכיל ךאנ
 ןעמונראפ טאה׳מ .ליטש שילרעטסיוא ןראװעג זיא לביטש ןיא
 הליפת־לעב רעד .ךעלמעלפטכיל יד ןופ ןצירפש ןוא ןקאנק סאד
 רענװאד יד .ץכעליױורעטניה ףיוא טקוקעגמוא ךיז ,ןגיװשעג טאה
 װו טראד ןופ .רעלײמ יד טנפעעג ןבאה ךעלגניי ,טפאגעג ןבאה
 שילרעטםיוא ןא טרעהרעד ךיז טאה רעבײװ יד טנװאדעג ןבאה׳ס
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 ןענאטשעג לײװ א זיא לדוד־רזוע .שינעכיכ ןוא ליוהעג ןופ שימעג
 ־פיוא טאה םעפע .לטיק רעד יװ םיױו יוזא ,םלוע םוצ םינפ ןטימ
 ץלא ןיוש זיא טציא ...םע זיא םאד ,אהא ־ קילב ןײז ןיא ןטכיולעג
 רע ...טכאלעג טאה ערעדנא םאד ,טנײװעג טאה גיוא ןײא ...זראלק
 ־עגמוא ךעלעמאפ ךיז ,תילט ןטימ טקעדעגרעביא קירוצ ךיז טאה
 זיב רעטליהעגניױז ןא ץיטש ןבילבעג יוזא ןוא טנאװ רעד וצ טרעק

 ...הליענ ךאנ םנגראמוצ
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 רעייפ ענעה

.1 

 ןעמ לגןז טיהאב ׳םידש ןשטנעמ ןאראפ ןענעז׳ם .םידש ׳אי
 טםײװ׳מ ןוא טעפמיק ןיא ןגיל ײז ןעװ ךיז ןקוקראפ םעמאמ !ןרעװ

 ?טקוק׳מ םאװ ףיוא ןעד
 ןעװעג טשינ זיא םאד ןוא ןפורעג יז ןעמ טאה יוזא ,רעײפ ענעה
 טשינ ראט׳מ זא ׳םיױו׳כ .םונהיג ןופ רעײפ א ראנ ,שטנעמ ןײק
 .ןעמוקעגרעביא עאל עקיריא םאד ןיוש זיא יז .ןנימ־רב ןײק ןדעראב
 ריא ןיא טנערבעג קידנעטש טאה׳ם ?דלוש ריא ןעװעג ןעד זיא׳ם
 טאה׳מ .ןליוק ײװצ :ןגיוא עריא ןיא ןעזעג םע טאה׳מ .רעײפ א
 ־יצ א יװ עצראװש א יז זיא ןעװעג .ןעירבפא ײז ןיא טנאקעג ךיז
 .ןײב ןוא טיוה ,ןקאב ענעלאפעגגײא ,םינפ לאמש א טימ ,ןירענײג
 טצראטשעגםיורא ןבאה ןפיר יד :ךײט םײב ןעזעג לאמ א יז באה׳כ
 ענײא אזא ןאק יװ .ןלײצרעביא ץיב ןדעי טנאקעג טאה׳מ .ןפײר יװ
 ץיק ןענײמ טשינ ןוא טראװ א ןגאז טנאקעג ט׳ריא ?טעפ ןרעװ
 רעבא .ליומ ןופ םיורא ךיז טפאכ׳ם םאװ ,עלאמ ,םטכעלש םוש
 טימ ןעכאפ ,ןעײרש ןעמונעג טאה יז .ןדנוצעגנא ךיז יז טאה ךײלג
 םריא םינפ םאד .לוד יװ קירוצ־ןוא־ןיהא ןפיולמורא ,ןטםיופ יד
 ,טרעפטנעראפ ךיז ט׳ריא ביוא .ןראצמירג ןופ םיױו ןראװעג זיא
 םעפעג א טפאכעג ט׳יז .ןםעוצפיוא ךײא ןעװעג טײרג טשרע יז זיא
 ,רעריא ןאמ רעד טאה ןכאװ ראפ עדעי .ליד ןפיוא ןפראװעג ןוא
 ןיא ןעלבוט ײז ןוא םילכ ןפיוקנײא טזומעג ,םעלעקםאכ היבוט

 .הװקמ
 ןעמעשראפ :גנאלראפ ןײא טאהעג טשרעפמאלקימ טאה טאטש יד

 ןכאז טגאזעג יז טאה ,עכױ רעד ןיא ןלאפעגנײרא זיא יז זא .ןענעה
 ־עג ךיז ןבאה תוללק .ןלאפעגנײא טשינ טלאװ םענעגושמ א סאװ
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 םיו־וועשאב קחצי

 החכות רעד ןופ תוללק עלא .סעברא עקידמערעװ יװ ריא ןופ ןטאש
 .ךיוא ןײטש א ןפראװ טנאקעג ט׳יז .טקעלקעג טשינ ריא ראפ ןבאה
 ענעי .רעטניװ ןטימ ןיא ביוש א עטנכש א ײב טקאהעגםיוא ט׳יז

 .םאװ ראפ טםװורעד טשינ לאמ ןײק ךיז טאה
 ײז ראנ יװ רעבא ,ךעלדײמ ריפ ׳רעדניק טאהעג טאה ענעה
 ענײא .םײה רעד ןופ ןפאלטנא ײז ןענעז ,ןסקאװעגרעטנוא ןענעז
 קעװא זיא ענײא ,ןילבול ןיא טסניד א ןופ עלעטש א ןגארקעג טאה
 ־ראקש ןופ ןבראטשעג זיא ,עלהכלמ ,עטםנעש יד ,עקירעמא ןײק
 — ןאמ ןטלא ןא טימ טאהעג הנותח טאה עטרעפ יד ןוא ןיטאל

 .ןענעה טימ ןזיוה וצ יװ רעסעב ץלא
 ראנ לײװ ,קידצ א ןעװעג זיא ,היבוט רעד ,רעריא ןאמ רעד
 זיא ןעװעג .ראי קיצנאװצ אתבלכ אזא טימ ןטלאהסיוא ןאק קידצ א

 ײב ןטעברא ןביוהעגנא רעטניװ ןעמ טאה ןטײצ ענעי ןיא .רעפיז א רע
 טאה רעפיז רעד .רעטצניפ ךאנ זיא ןםיורד ןיא ןעװ םיטאבעלאב יד
 רעסאװ ןעמ טאה טנידראפ .לטכיל ןגײא ץיז ןעגנערבטימ טזומעג
 ןעװעג טשינ זיא יז ראנ ,טיונ ןטילעג יז טאה יאדװא .עשאק ףיוא
 ןהיבוט םעד ןיא ץירא ןענעז׳ם תוללק ןוא ןעײרעלדיז לפיװ .ענײא

 .דײרק ןגאװ א טימ ןענעכערסיוא טנאקעג ןעמ טלאװ
 רעד וצ קעװא זיא רע יװ ,ײברעד ןענאטשעג לאמ ץיא ןיב׳כ
 ןגארט ןיוש ךיד ןעמ לאז קירוצ ?ןפורעגכאנ םיא ט׳יז ןוא טעברא
 טאה׳ר .טקידלושראפ םעפע טימ ךיז טאה׳ר יצ רוסא .הטימ א ףיוא
 .ךיוא טאהעג ביל יז טאה׳ר •ןשארג ןטצעל םעד ןבעגעגקעװא ריא
 רעבא .טאג ןײא טסיױו ,ץכעטניהעג אזא ןבאה ביל ןאק׳מ יוזא יװ

 ? ליבםנאמ א ןופ ץראה ןיא ךיז טוט׳ס סאװ ןײגרעד ןאק רעװ
 .ריא ןופ ןפאלטנא זיא׳ר ,ןשטנעמ עביל ענײמ

 טשרעפמאלקימ רע זיא ,קיטײרפ ןקידרעמוז א ןיא ,לאמ ןײא
 זא .רעסאװ ןיא ץיטש א יװ ןדנװושראפ ןוא ןײרא דאב ןיא קעװא
 ןיא קעװא לאפ א ןאטעג יז זיא ,ןעשעג זיא׳ס סאװ טרעהרעד ט׳יז
 ט׳יז .הפכנ יד ,טכאדעג טכאנ ןגעק טשינ ,ןגארקעג ןוא סאג ןטימ
 ןוא גנאלש א יװ ןפיש ,ןײטש א ןא פאק ןטימ ןפאלק ןעמונעג
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 טפוטשעגנײרא ריא טאה׳מ .ליומ ןופ ןענורעג ריא זיא םיוש א
 רעד .ןפלאהעג טשינ טאה׳ם ראנ ,לסילש א טנאה רעקניל רעד ןיא
 יז זא ןעזעג טאה׳מ ןוא טשטילגעגפארא ריא ךיז טאה ךוטפאק
 ךאנ באה׳כ .םײהא ןגארטעגקעװא יז טאה׳מ .פאק םעד טשינ טלאג
 ךיז ןבאה ןגיוא יד .זארג יװ ןירג :ןעזעג טשינ םינפ אזא לאמ ןײק
 ןטליש ןעמונעג יז טאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא יז זא .טײרדעגרעביא
 ריא ײב תוללק יד ןבאה ןא טלאמעד ןופ זא ,ךיז טכוד רימ ןוא
 ןופ טליש יז זא ,ריא ףיוא טגאזעג טאה׳מ .טרעהעגפיוא טשינ
 ןירעגאזריפ יד .לוש־רעבײװ ןיא ןענאטשעג יז זיא רופיכ־םױ .ףאלש
 ףיוא קעלק ןגיפשעג טאה ענעה מא ןענעװאד סאד טגאזעגריפ טאה
 יז טאה ןהיבוט םעד .יאבג ןפיוא ,ןזח ןפיוא ,בר ןפיוא :ןעמעלא
 ט׳יז .ןעריכאפ ןוא ןקאפ ,ןיד־רזג א ,לטיװק ץראװש א ןשטנװועג

 .ךיוא טאג טרעטםעלעג

 ןצנאג ןיא יז זיא ,טזאלראפ יז טאה היבוט רעד יװ םעד ךאנ
 ־לומ יד ןיא גײט ןטענק טײג הנוגע ןא ךעלנײװעג .דליװ ןראװעג
 אזא ןזאלנײרא טעוו רעװ רעבא ,טםניד א טרעװ רעדא ,סרעט
 ,שיפ טימ קיטשרענאד ןעלדנאה טוװרפעג ט׳יז ?זיוה ןיא תעשרמ
 ,שיפ זיא׳ם רעײט יװ טגערפעג יז טאה עטםאבעלאב א ןעװ רעבא

 :טרעפטנעעגפא ענעה טאה
 ךיז ריא טמוק עשז סאװ ,ןפיוק טשינ יװ־ײס ךאד ט׳ריא —
 .שרעדנא ץעגרע ריא טעװ ןפיוק ןוא ןפאט ריא טעװ רימ ײב ? ןצײר

 ןאטעג קוק א םיא ןוא שיפ א ןעמונעג טאה עטסאבעלאב ןײא
 סײר א םיא טוט ענעה טשרע .שירפ זיא רע יצ ,רעיוא ןרעטניה

 :טײרש ןוא טנעה עריא ןופ םיורא
 שיפ ענעקנוטשראפ ןםערפ זטקעמש ןוא ריא טקעל םאװ —
 ןענעכערםיוא ןעמונעג ךײלג ריא ט׳יז ןוא ...?טשינ ךײא טםאפ
 םעבאב ןוא סעדײז םאװ דניז עלא ,רוד ןטנעצ ןזיב סוחי םעד
 ןבאה םרעשיפ עלא .החפשמ רעד ןיא לוספ ןדעי ,ןעגנאגאב ןענעז
 .שיפ ףאש לופ א טימ ןבילבעג זיא ענעה ןוא הרוחם רעייז טפיוקראפ
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 סיוועשאב קזזצי

 דימ טגערפ ןוא שעװ ןשאװעג ענעה טאה ןכאװ ראפ רעדעי
 !טגירקעג דיז יז טאה ץלא רעביא .ןאטעגפא דיז טאה׳ס סאװ טשינ
 ןופ רעסאװ ןפאצנא םײב וליפא ,קירטש יד ,עילאב רעד רעביא
 טאה ,דמעה א ףיוא עלעביוטש א ןענופעג טאה יז ביוא .פמולפ
 ןײלא יז .שעװ עריא טכירעגנײא סנגײא טאה׳מ זא ,טהנעטעג יז

 .ערעדנא ײב קירטש יד ןסירעגפארא טאה
 טאה׳מ .טאטש רעבלאה א רעביא תולוק יד טרעהעג טאה׳מ
 סאד רעבא ,ןבעגעגכאנ ץלא ריא טאה׳מ ןוא ריא ראפ טאהעג ארומ
 ביוא .רעדליפעג א טרעװ ,ןעמ טרעפטנע .טגיוטעג טשינ דיוא טאה
 וצ ןדער וצ טשינ רעמ דייא טסאפ׳ס :יז טײרש ,טגײװשראפ׳מ

 .סיורא טשינ ןײר ריא ןופ ןאק׳מ ,עװאט־עװא ? רימ
 רעד ןופ ריא וצ ןעמוק רעטכעט יד ןגעלפ ןטײצ עטשרע יד
 ,סנײא ײב סנײא דעלדײמ עליוװ .בוט־םױ ףיוא טאטש רעסיורג
 טא .דיוא ס׳הנתמ טגנערבעג ןבאה ײז .ןהיבוט ןיא ןטארעג עלא
 טכערב׳מ .לסעג־עקטאי ןיא ײרשעג א טרעװ דײלג ןוא דיז ןעמ טשוק
 יװ ןפיול טמענ לדײמ סאד .ןביוש ןיוש טקאה׳מ ,רעלעט ןיוש
 !טײרש ןוא ןקעטש א טימ דאנ ריא טפיול ענעה ןוא עטמסראפ א
 ־עג וטסאה ןרעװ ןענורעגסיוא ,קילט ,סקאלפראה ,רזממ —

 !דיוב ןיא ןעמאמ רעד ײב טפראד

 היבוט יװ םעד דאנ •דעלצעק עריא ביל טאה ץאק א וליפא
 װו ןסיױו רעדניק יד זא ,דשח א ןפראװעג ענעה טאה ,קעװא זיא
 רעבא ,תועובש עקילײה ןרעװש ײז .סיוא דיז טלאהאב עטאט רעד

 !טעװער ענעה
 .ןטניה ןופ ןציז קסיפ רעד ריד לאז ,שלאפ ןרעװש ראפ —

 ןופ טכײװעג ןבאה ײז ?ןאט טנאקעג דעבענ ײז ןבאה סאװ
 ןסײהעג ןוא רעפלעב םוצ קעװא זיא ענעה ןוא טסעפ א ןופ יװ ריא
 רעײז טשינ רעמ זיא יז .סיוא ײז טקעמ יז זא ,וױרב א ןבײרש

 .רעטכעט עריא טשינ ןענעז ײז ןוא עמאמ
 ןבראטש טשינ ןעמ טזאל טאטש רענײלק א ןיא ,ןגעװטסעד ןופ
 ףראד רעיוכט א .טמעראברעד דיז ןבאה ןשטנעמ עטוג .רעגנוה ןופ
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 ןװיוא ןרעטניוד ןופ תױשעמ

 זײטש טזאל׳מ ןוא טשראב־לבאנק א ,ץירג א טגנערב׳מ .ןסע ךיוא
 בײל א וצ יװ זיא בוטש ןיא ריא וצ ןײגנײרא .לעװש רעד ײב
 םאװ ןוא לפאטראק ןוא טיורב קעװא ריא טגײל׳מ .בורג־ןבײל ןיא
 עלא יד ןופ טכוזראפ טשינ טכער טאה יז רעבא .ןראפשפא ןאק׳מ
 טײל עניוזא .טסימ ןופ בורג ןיא ןפראװעגנײרא ץלא ט׳יז .ןבאג

 .תקולחמ ןופ טאז ןרעװ
 טשינ יז טאה ענעםקאװרעד יד וצ זא ,ןעזעגנײא טאה ענעה זא
 לגניי א .רעדניק יד ףיוא טצעזעגנא ךיז יז טאה ,טירטוצ ןײק
 טאה רע רשאב ,לטיה׳ם פארא םיא טפאכ ענעה ןוא ײבראפ טײג
 דעלעראב יד ןענעז ןעװעג .םיובנראב ריא ןופ ךעלעראב ןםירעג
 .ץלאה ןופ טאהעג ךיוא ײז ןבאה םעט א ןוא ץלאה יװ טראה עריא
 ןבאה ראנ ףראד יז דעבא .ןםעגעג טשינ רוםא ײז טלאװ ריזח א

 .דײרםיוא ןא
 ־גיל יז טפור םענייא ןדעי ןוא ליומ ןופ ריא ךיז ןטיש םנגיל
 • טאטש עצנאג יד טרםמ ןוא װאטסירפ םוצ קעװא טפיול יז .רענ
 ־ארטנאק טגנערב רענעי ,רעמאק ןיא ךיז ײב ןפנארב טיורב רעד

 זא ,ןגארטעגוצ טאה יז .ןײרמוא זיא הװקמ יד .עיצילאג ןופ דנאב
 ןוא װיזירפ םוצ טמוק׳ס .רעםײק םעד ןטליש זיולק ןיא םידיםח

 ןעמ טײרפאב ךעלדניז עכײר יד ־קראמ ןיא ןדלאװעג טכאמ ענעה
 זא רעבא ,ךיוא תמא זיא סע .ןעניד ןעײג ןעגנױ עמערא יד ןוא
 ענעה רעבא .ןײג זומ ץימע ?רעסעב ןיוש זיא ,ןעינאפ ןעניד עלא
 ,ןעמונאב טאה קינלאשטאנ רעד .סהלװע ןײק ןדײל טשינ ןאק
 טקישעגקעװא יז ט׳רע ןוא הרצ א ןיא ןדאבנײרא םיא ט׳יז זא

 .זיוה־םיעגושמ א ןיא
 ןענעז רעטכעװ א ןוא רענלעז א יװ ײברעד ןענאטשעג ןיב׳כ
 ט׳יז .קאה א טימ ןעמוקעגנגעקא ײז זיא יז .ןעמענ יז ןעמוקעג
 .ןפאלעגפיונוצ ךיז זיא טאטש עצנאג יד זא ,סהלעי עניוזא טכאמעג
 םפעש א יװ ןדנובעג יז טאה׳מ ?הבקנ א זיא קראטש יװ רעבא
 ־יופ ףיוא ,שיםור ףיוא טליש יז .רופ א ףיוא טגײלעגפיורא ןוא
 טאה׳מ .הפורע הלגע ןא יװ לוק א טאהעג ט׳יז .שידיי ףיוא ,שיל
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 סיוזעשאב קחצי

 ריא ןעמ טאה טראד ןוא ןילבול ןײק טריפעגקעװא ןײש ץנאג יז
 .םיפיקת ןײק אטשינ ןענעז׳ם .דמעה־םיעגושמ א ןאטעגנא

 ךיז יאדװא ,טריפעגפיוא ט־^ד ךיז טאה יז יװ טשינ םײװ׳כ
 רעבירא טשינ זיא ראי בלאה א לײװ ,םיריוטקאד יד וצ טקעלעגוצ
 ־נײרא טאהעג ךיז טאה החפשמ א .טאטש ןיא רעדיװ זיא ענעה ןוא
 עצנאג םאד ןבירטעגםיורא ט׳יז רעבא ,בוטש ןיא ריא וצ ןבילקעג
 טאה׳מ זא ,טרעמאיעג יז טאה טציא .טכאנ רעטלאק א ןיא לדניזעג
 ט׳יז .םהבנג ןכוז םינכש עלא וצ ןעגנאגעג זיא יז .טעבנגאב יז
 ןעמ טאה תבש .םינפ׳ם טשטאפראפ ןדעי ,טמעשראפ ןעמעלא
 טשינ ריא טאה׳מ .לוש־רעבײװ ןיא טזאלעגנײרא טשינ ןיוש יז
 ,וצרעד ןעמוקעג זיא םע .םיארונ םימי ףיוא טאטש ץיק טפיוקראפ
 עלא ןענעז ,םענורב םוצ רעםאװ ןפעש ןעגנאגעג זיא יז ןעװ זא
 ,תומא תלד עריא ןיא ךיז טרעטנענרעד׳מ ראנ יװ ליױו ,ןפאלטנא

 .עצעה א ךײלג טרעװ יוזא
 תמ א ײבראפ טריפ׳מ .עטיוט יד טניושעג טשינ וליפא ט׳יז
 ןיא ןרעגלאװ ךיז ט׳רע זא ,טײרש ןוא םיא ךאנ טײפש ענעה ןוא
 ־טפערט׳ם זא רעבא ,ןגיױושראפ טײל ענײפ .רעדלעװ עטםיװ עלא
 ןגירק וצ טאהעג ביל ט׳יז .פעלק יז טגירק ,טײל עטםארפ ףיוא ןא
 !ןזײװ ןוא ןפיולמורא טנאקעג ט׳יז .תמא רעד זיא םאד ,ןגאלשעג
 טקאהעגרעטנוא ריא טאה רענעי ,לײב א טכאמעג ריא טאה רעד
 טלאה יז .קײטפא ןיא ןוא רעשדלעפ םוצ ןפאלעג זיא יז .גיוא ןא
 טשינ ליװ שמש רעד רעבא ״דרות־ןיד א וצ ןדעי ןפור ץיא ןיא
 ןיא ןזאלנײרא טשינ יז לאז׳מ טגאזעגנא טאה בר רעד ןוא ןפור
 ךיוא ןליװ ײז ראנ ,םייוג יד וצ ןפאלעג זיא יז .בוטש ןיד־תיב
 .טאג ץוח א ןבילבעג טשינראג ריא זיא׳ם .ןםיװ טשינ ריא ןופ
 .יױוצ ערעדנא יװ ןענעז טאג ןוא יז .ריא ראפ המקנ ןעמענ ט׳רע

 .השעמ א טרעה טציא
 לאמ ץיא .ץאלק לפאק ,הלגע־לעב א טניוװעג טאה ןעגעה ןבענ
 ןעײרש ןענעה טרעה ןוא טכאנ רעד ןטימ ןיא רעביא ךיז רע טקעװ
 טנערב׳ם זא טעז ןוא רעטצנעפ ןכרוד םיורא טקוק רע .דלאװעג

310 



 ןװיוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 ־עג ט׳רע .ןענעה ײב טשיג ,רעטםוש א העביאנגעקא ןכש א ײב
 זיא הפרש יד רעבא ,ןשעל םיורא זיא ןוא רעםאװ ןאק א טפאכ
 .רעטצנעפ ןיא םענעי ײב טלגיפשעגפא זיולב ךיז טאה׳ם .ןענעה ײב
 ,שיט רעד :טראד טנערב ץלא ןוא ןענעה וצ ןײרא טפיול רע
 .הפרש עכעלנײװעג ןײק טשינ זיא׳ם .טנעװ יד ,רעמלא יד ,קנאב יד
 לפאק .דמעה םאד טנערב ןענעה ײב .לגײפ יװ םורא ןעילפ ןעמאלפ
 טעקאנ ןבילבעג זיא יז .ןםירעגפארא ריא ןופ םע ןוא ןפאלעגוצ זיא

 .טאהעג יז טאה עמאמ יד יװ
 ץלאה׳ם .לכעליפש א םעפע טשינ זיא לםעג־עקטאי ןיא הפרש א
 לםעג עצנאג׳ם ןאק קנופ ןײא ןופ .רעטניװ ןיא וליפא ןקורט זיא
 ןוא םורא ןצנאט ןרעײפ יד ראנ ,ןעװעטאר טמוק׳מ ,שא ןרעװ
 ענעה יד ,שרעדנא םעפע ןא ךיז טפאכ לאמ עלא .םעקלעשזאק ןכאמ
 יד רעבא ,בײל ןטעקאנ ןרעביא לאש א ןיא טליהעגנײא ךיז טאה

 .ןענערב ןזנארפ
 ןראװעג ןענעז עכעלטע .ןשאלעג טײלםנאמ יד ןבאה גאט זיב
 ןעװעג טשינ ןענעז םאד ,טעבראעג ײז ןבאה רעװש יוזא ,קנארק

 .םונהיןג ןופ ךעלטערש ראנ ,ןרעײפ ןײק טאלג
 ןענעה ײב !רעדימראה א ןראװעג רעדיװ זיא ירפ רעד ןיא
 ןיב גאט םענעי .דנאװעגטעב׳ם ןדנוצעגנא ןײלא ךיז ןופ ךיז טאה
 .רעכעל טימ לופ זיא ךעלײל׳ם .בוטש ןיא ןענעה וצ קעװא ץילא ךיא
 ־רעד ןעװעג טשינ ןיב׳כ .ךיוא קעדרעביא יד ןוא ,ךיוא ךעלכיצ -ד
 ךיז טאה׳ם ןוא תנוצעגגא ךיז טאה גײט טימ רעטלומ א ראנ ,ײב
 יװ ןרעקאלפ ןעמװעג טאה םיזעב א .טיורב ןבאל א ןקאבעגפא
 טכאמעג טאהעג טשינ ךאנ טאה ענעה ,םטכאנ וצ תבש הלדבה א
 .ןײלא ךיז ןופ ןדנוצעגנא ךיז ןבאה ןכאז יד .ץױוא ןיא רעײפ ןײק

 .ןעגנוצ טימ יװ טקעלעג ץלא ןבאה ןעמאלפ ״״
 ןופ ךעלקיטש ןעװעג ץלא זיא׳ם ,ןרעװ ןעמ לאז טמערישאב
 וצ ןוא לװײט םוצ טקישעג ןעמעלא גנאל יוזא ט׳יז .טײל ענעי

 ...ריא וצ ןעמונעג ךיז ןבאה עקיטכאנאב יד זיב ,תוחור־ידלא
 ־עקטאי ןופ טײל יד רעבא ןשאלראפ רעדיװ זיא׳ם־יװ טאה׳מ
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 טעװ ענעה ביוא זא ׳טנראװעג ןוא בר םוצ קעװא ןענעז לסעג
 ־לפערק ריא ןופ ןבאמ ןעמ טעװ ,שרעדנא ץעגרע ןעניוװ ץיג טשינ

 ־עבעב ענײז ׳דניזעגזיוה ץיז ראפ ארומ טאה רענײא רעדעי .שײלפ
 .טײרש ענעה רעבא .דניז םמענעי ראפ ןדײל טשינ ליװ רענײק .םעכ

 !םיחצור ,רעדרעמ ,םינלזג ? ןײג ךיא לאז װו —
 טאה ,טדער יז יװ יו^ ,טנאװ יד יװ קירעזײה ןראװעג זיא יז
 טשינ םאד טאה׳ס רעװ .עלײשטאפ יד ןדנוצעגנא ריא ײב ךיז

 .ןאטפא ןענאק םידש םאװ טשינ טםיױו טניוװעגײב
 : ריא וצ טגאז בר רעד

 ...תושפנ ןײא טלעטש ריא .ענעה —
 ־םיוא ךיז ןוא בר םײב ןענאטשעג זיא ענעה םאװ טײצ רעד ןיא
 םאלפ א .טפאכעגנא ךיז ײנ׳ס ןופ םריא לזײה סאד טאה ,טהנעטעג
 טלאטשעג םאד טאהעג טאה׳ם ןוא לכעד ןופ ץעז א ןאטעג טאה
 .טפײפעג ץא טצנאטעג טאה רע .ראה עגנאל טימ שטנעמ א ןופ
 טוװרפעג טאה עדנאמאקשעל יד .רעטםיולק ןיא ןעגנולקעג טאה׳מ
 ןעמיוק א ץוח א ןבילבעג טשינראג זיא טונימ ראפ א ןיא רעבא ,ןשעל

 •ןליוק עקידנעראשז עפוק א ןוא
 ןבאה םינכש יד זא ,לובלב א טײרפשראפ רעטעפש טאה ענעה
 ןדניצרעטנוא טעװ רעװ .בזכו רקש זיא׳ס ראנ ,זיוה ריא טנערבראפ
 רעקילדנעצ ןעװעג ןענעז׳ם ? טניװ א טזאלב ןםיורד ןיא ןעװ זיוה א
 םמערא יד טימ טעכאפעג טאה ןיושראפ רעקידרעײפ רעד .תודע
 טפול רעד ןיא ביוה א ןאטעג ךיז ט׳רע .תיחשמ א יװ טכאלעג ןוא

 .םנקלאװ יד ןיא ץירא זיא ןוא
 .רעײפ ענעה ץןטעג ןעמאנ א ריא ןעמ טאה טלאמעד עקאט

 .ענעה עצראװש יד ןפורעג יז ןעמ טאה טלאמעד זיב

2. 
 ־עג יז טאה ,פאק ןרעביא ךאד א ןא ןבילבעג זיא ענעה זא

 עפאלש יד ןוא טײלעמערא יד רעבא ,שדקה ןיא ןצעזאב ךיז טוװרפ
 ־עבעל ןרעװ טנערבראפ טשינ ליװ רענײק .טזאלעגוצ טשינ ןבאה
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 םוצ .טליטשראפ יװ םעפע ןראװעג זיא ןײלא ענעה .טײהרעקיד
 ־נײרא יז טאה רעקעהצלאה א יוג א .ןגיװשעג יז טאה לאמ ןטשרע
 טאה ׳עטאכ רעד ןיא ןײרא זיא יז ראנ יװ רעבא ךיז וצ ןעמונעג
 ־סיורא וײלג יז טאה רע .קאה רעד ןופ לטנעה םאד ןדנוצעגנא ךיז
 רעד רעבא ׳טלעק רעד ןיא ןראװעג ןריורפעג טלאװ יז .ןבירטעג

 .ךיז וצ ןעמונעגנײרא יז טאה ׳לעע ןושרג ׳ר ׳בר

 .ןבוטש ערעדנא ןופ טלײטעגפא הכום א טאהעג טאה בר רעד
 ויז טאה םאװ ךאד א ךכם ןרעביא ןוא ליד א טאהעג טאה הכום יד
 ־עגנײרא ךיג רעד ןיא טאה׳מ .קירטש טימ טכאמראפ ןוא טנפעעג
 לאז ויור רעד .רער א טימ עלעװײא ןא הכום רעד ןיא טלעטש
 קאזיורטש א טימ טעב א ןלעטשנײרא טזאלעג טאה ןיציבר יד .סיוורא
 ןדיי ײב טשינ טזאל׳מ ?ןאט ןעמ ןאק םאװ .טנאװעגטעב ןוא
 טשינ ךיז לאז הכום יד ןקארשעג ךיז טאה׳מ .ןעמוקמוא שטנעמ א
 ־יפאל יד ןבאה הכום א ראפ זא ׳טנכערעג טאה׳מ רעבא ׳ןפאכנא
 בר רעד ראנ ׳הזוזמ ןײק אטשינ זיא הכום א ןיא .יושפא ןטוט
 רעד טלאװעג ןבאה ןשטנעמ עטוג .הרומש א ןעגנאהעגנא טאה

 יז לפיװ ־טהנעטעג טאה ןיציבר יד ראנ ,ןםע ןעגנערב ןענעה
 .ןבעג ןײלא ריא ךיא לעװ ,טםע טגאזעגםנײטשמ

 תוכום ךאנ ןביוהעגנא הרירק יד ךיז טאה רעטניװ םענעי
 .טײנשראפ ןראװעג ןענעז רעזײה .םירופ זיב טרעיודעג ט׳יז ןוא
 ענעה .לעדיר א טימ ןבארגםיוא ירפ רעד ןיא טזומעג ךיז טאה׳מ
 ־עגײא יד ןעװעג טשינ רעמ זיא׳ם .טעב ןיא ןגעלעג געט עצנאג זיא
 ןופ רעבא .עלעפעש א יװ קיביגכאנ ,ביוט א יװ ליטש :ענעה ענ
 ׳עלמהרבא ,ןוז םבר םעד .םטוג־טשינ א טקוקעגסיורא טאה ןגיוא יד
 ־תיב ןיא טלײצרעד טאה רע .עלעװײא׳ס ריא ראפ טצײהעג טאה
 טנאװעגטעב ןיא טלבאבעגנײא גאט ןצנאג א טגיל ענעה זא ,שרדמ
 טגײלעגראפ ריא טאה ןיציבר יד .טראװ ןײק םיוא טשינ טדער ןוא

 ־טריװ רעד ןיא ןפלעה רשפא ,בוטש ןיא ריא וצ ןעמוקנײרא לאז יז
 טאה׳מ .םירפס סניבר םעד דאש א :טרעפטנע ענעה ראנ ,טפאש
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 ןופ םיורא זיא רשפא ?טסיױו רעװ זא טאטש ןיא ןדער ןביוהעגנא
 .םטוג־טשינ׳ם ריא

 טםארפ רעד .םעראװ ןראװעג לאמ א טימ זיא טײצ־םירופ
 סאגקירב יד .ןםאגעגסיוא טאה ךײט רעד ןוא טזאלעג םיצולפ טאה
 ,תורצ ףיוא יװ־ײם ןענעז טײלעמערא .טצײלפראפ ןראװעג זיא
 ־מורא ןעמענ ןכאז יד ןוא רעסאװ טכאנ ײב ןא טמוק׳ם זא רעבא
 טפישעג ךיז טאה׳מ .ןטלאהוצםיוא טשינ עקאט ןיוש זיא ,ןעמיװש
 ןיוש טאה׳מ .ןםאגראפ ןראװעג זיא ץלא .לפיש א טימ םאגקירב ןיא
 לעמ קעז יד רעבא ׳ײרעקעב א ןיא תוצמ ןקאב ןביוהעעא טאהעג
 טניר ץלא ןוא םאנ זיא׳ם זא .קידצמח ןוא טצענראפ ןראװעג ןענעז

 .רעײפ ןא ןעמ טםעגראפ ,טמיװש ןוא
 .ײרשעג א בר םײב טרעהרעד ןעמ טאה לאמ א טימ רעבא
 ןיא םאד זיא ןעשעג .רעטמאל א יװ ןדנוצעגנא ךיז טאה הכוס יד
 עקידרעײפ א זא ׳טלײצרעד ךאנרעד טאה ענעה .טכאנ רעד ןטימ
 ־עג ץלא זיא עגר ןײא ןיא ןוא ךאד ןופ ןעמוקעגרעפא זיא טנאה
 ןוא ערדלאק יד ךיז ףיוא ןאטעג פאכ א טאה יז .טעפרשראפ ןראװ

 טאה׳מ .םעװראב ןוא טעקאנ ׳עטאלב רעד רעביא ןפיול טזאלעג ךיז
 ןיציבר יד ?טאהעג ןעמ טאה הרירב א .בר םוצ ןעמונעגנײרא יז
 טהנעטעג טאה ןײלא ענעה .טכאנ ײב ןפאלש טרעהעגפיוא טאה
 ׳רעטכאט םניבר םעד .ןאט טשינ ךײא םע ראט׳כ ׳יבר ־בר םוצ
 ־עג ךיז טאה׳מ .רעדײלק עריא טקאפעעײא סנטײצאב טאה ׳עביוט
 ןפורעגפיונוצ להק טאה סנגראמוצ .הפרש א ףיוא טונימ עדעי טכיר
 טשינ טאה׳מ ראנ ׳טראפשעג ךיז ןוא טדערעג מאה׳מ .הפיםא ןא
 .שטעפ וצ ןעמוקעג טשינ רעיש זיא׳ם .קלאט ןײק וצ ןעמוק טנאקעג
 רעדנא ןא ןיא ןקישקעװא ןענעה לאז׳מ ןגאלשעגראפ טאה ץימע
 ־עגפא ׳בוטש־ןיד־תיב ןיא ןפאלעגנײרא זיא ענעה רעבא ׳טאטש
 :ןגירשעג ןוא ׳עלדישארטם עקידעבעל א ׳ןסילשעגפא ןוא ןםיר

 .ןבראטש ךיא ליװ אד ןוא טבעלעג ךיא טאה אד ,יבר —׳
 םלוע־תיב׳ם .ץירא ךימ ץטגײל ןוא רבק א םיוא רימ ץטבארג

 ...ןדניצרעטנוא טשינ ךיא לעװ
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 ןעמעלא ףיוא ןפראוועגנא ט׳יז .ןושל ןעמוקאב ײנ׳ס ןופ טאה יז
 .דהפ א

 רעקידובכב א ׳הכאלמ־לעב א הפיסא רעד ףיוא ןעמוקעג זיא׳ס
 ;טגאזעג ט׳רע ןוא ׳ןודז גילעז ׳ר דיי

 ־ערב לגיצ .לגיצ ןופ לביטש א ןעיובפיוא ריא לע׳כ ,יבר —
 .טשינ ןענ

 זיולב ,טעברא רעד ראפ ןיול ןײק טגנאלראפ טשינ טאה רע
 ןכעלב א ןגאלשוצנא טגאזעגוצ רעכעלב א טאה ךײלג .ןטסאק יד
 רעד .לסעג־עקטאי ןיא ץאלפ א טאהעג ץלא ךאנ טאה ענעה .לכעד

 .ןענאטשעג ךאנ זיא ןעמיוק
 ןעמ טאה ײבעג סאד רעבא ,םישדה טרעיוד זיוה א ןרעיומ
 .טנאה א טגײלעגוצ ןבאה עלא .חספ ןוא םירופ ןשיװצ טלעטשעגפיוא
 ־עגפא ןוא סעטאפאל טימ ןענאטשעג ןענעז םירוחב שרדמ־תיב
 םיטאבעלאב ,ןפלאהעגוצ ןבאה ךעלגניי־רדח .שא סעפוק יד טקינײר
 ךיז טאה רעזעלג עלעװײפ .םײל ןטענקעג ,לגיצ ןגארטעג ןבאה

 .ןביוש ןלעטשוצנײרא ןעמונעגרעטנוא
 ,דיגנ א .להק םירא ןײק אטשינ זיא׳ס זסאד ןעמ טגאז יװ
 טא .ךאד ןראפ ךעלב טלעטשעגוצ טאה ,טיורנעגראמ קילאפ ׳ר
 טגאז׳ס .רעיומ א ןענאטשעג זיא טא ןוא הברוח א ןגעלעג זיא
 ןײא ףראד לפיװ רעבא .ליד א ןא ,לביטש ןײא ־יוזא זיולב ךיז

 ־וצ טאה׳מ .טעב ןרעזײא ןא ןפעלש וצ טכארבעג טאה׳מ זשטנעמ
 זיא ענעה .טעברעביא ןא ,קאזיורטש א ,ןשיק א טצארקעגפיונ

 ןיציבר רעד ײב ןסעזעג זיא יז .טיוב׳מ ױו ןעז ןעגנאגעג טשינ וליפא
 .ץעגדע טשינ טנערב׳ס יצ טקוקעג טרעײנ ןוא ךיק ןיא

 טאטש יד .חספ ברע ראפ גאט א קיטראפ ןראװעג זיא הריד יד
 ,תוצמ ןגארטעגנײרא ריא טאה׳מ .ןיטח תועמ ןופ ןבעגעג ריא טאה
 טימ טגראזאב יז טאה׳מ .ףראד ןעמ סאװ ,ןײרכ ,רעײא ,לפאטראק
 םײב ןבאה יז :טלאװעג טשינ רענײק טאה ךאז ןײא .ךיוא סעפעג
 יז טאה׳מ .ענעה עקילאמא יד ןעװעג טשינ רעמ זיא סאד .רדס
 ־עג יז זיא ,טצעזעגקעװא יז טאה׳מ .ןעגנאגעג יז זיא ,ןײג ןסײהעג
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 !רעטצנעפ ןיא ריא וצ טקוקעגנײרא ןעמ טאה טכאנ ײב .ןציז ןבילב
 רעד ףיוא טנעלעגנא ךיז טאה יז .טכיל ןײק ׳רדס ןײק ,חםפ ןײק

 .רעמ א טעשזירגעג ןוא קנאב
 זיא ׳לדנימ העטכאט ןײא .ןפיולראפ ןאק׳ם םאװ טרעה טציא
 ריא ןופ ןעמ טאה טײצ עטשרע יד .עקירעמא ץיק קעװא טאהעג
 ףיוא יװ זיא רעסאװ ןרעביא ?םאד ןעמ טגאז יװ .טרעהעג טשינ
 ,ןטאט ןא ןסעגראפ ןוא עקירעמא םעד ןיא ןעמוק ײז .טלעװ רענעי
 ןוא ןראי רעבירא ןעײג׳ם .טאג ןא ,טײקשידיי ןיא ,ןעמאמ רעד ןא
 ־סיורא ךיז טאה לדנימ יד רעבא .תוא תנומת ןײק ןא טשינ טמוק׳ם
 ,זיא ןאמ רעד ןוא טאהעג הנותח טאה יז .דניק ײרטעג א ןזיװעג

 .הנידמ רענעדלאג רעד ןיא ךײר ןײטש ןראװעג ,םינפא
 רעטסארפ א ,רעגערטטשטאפ א טאהעג טאה טשטאפ רעזדנוא
 ,רעגערטטשטאפ רעדנא ןא ןזיװאב ךיז טאה לאמ א טימ רעבא ,יוג
 .לטיה ןפיוא לדנײרק א ןוא פענק ענרעדליג טימ ,ןסנאװ עגנאל טימ
 ךיז םיא ףיוא טפראדעג טאה׳מ סאװ װירב א טכארבעג טאה רע
 .רעײפ ענעה ראפ — זוױרב רעד זיא ןעמעװ ראפ ןוא ,ןענעמתח
 טגאזעג תודע טאה ץימע ןוא ךעלעכײרטש ײרד טרימשעגנא ט׳יז
 רערעל לװנײז .טלעג טימ וױרב א זיא׳ם ,טוג ןוא ץרוק .יז זיא׳ס זא
 :טרעהעגוצ ךיז טאה טאטש עבלאה א ןוא ןענעײל םיא ןעמוקעג זיא
 ־לא זיא ןאמ קימ .ןגראז טשינראג רעמ טספראד ,רעטומ עביל ןײמ

 ןיא הלח טראד טםע׳מ ןוא טאטש עסיורג א זיא קראי ױנ .טיאר
 זיא טכאנ ײב .ךיוא ןדיי ,שילגנע ןדער עלא .ךאװ רעד ןטימ
 ךיד טעב .רעכעד יד רעביא ןעײג ןע:שב .גאט ײב יװ קיטכיל

 .עטראקםפיש א ןקיש ןדײב ךײא ל׳כיא ןוא ןטאט ןטימ רעביא
 .ןענײװ רעדא ןכאל לאז׳מ יצ טסװועג טשינ טאה טאטש יד

 ־עג ט׳יז טשינ .טגאזעג טשינראג ,טרעהעגםיוא ץלא טאה ענעה
 .טשטנעבעג ט׳יז טשינ ,ןטלאש

 ןיא ןוא וױרב אזא ןעמוקעג רעדיװ זיא םורא שדוח א ןיא
 רעדעי ןוא םרעלאט ײז ןבאה עקירעמא ןיא .רעדיװ — םישדח יױוצ

 ענעה זא ,טרעהרעד ןבאה םרעלקעמ יד זא .לבור ײװצ זיא רעלאט
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 טימ ריא וצ ןפיול ןעמונעג ןעמ טאה ,עקירעמא ןופ טלעג טגירק
 ־פתוש א ןרעװ יז ליװ רשפא ? זיוה א ןפיוק יז ליװ רשפא .םירחסימ

 ? בלעװעג א וצ עט
 טאה רענײק .חלושמ רעזײל ׳ר ׳דיי א זדנוא ײב ןעװעג זיא׳ס
 םיא ןעמ טאה יוזא רעבא ,טקישעג טשינ ץעגרע ןיא לאמ ןײק םיא
 ןײג וצ טײרג זיא רע זא ,טגאז ןוא ןענעה וצ טמוק רע .ןפורעג
 ־עבעל א ןעגנערבוצקירוצ םיא רעטנוא ךיז טמענ רע .ןהיבוט ןכוז

 • טרעפטנע ענעה .טג א םיא ײב ןגירקוצסיורא רעדא ןקיד
 ףיוא ריא טלאז ןײג ןוא ןטיוט א םיא טגנערב רעסעב —

 .סעילוק
 ריא וצ ןביוהעגנא ךיז ןבאה םינכש יד .ענעה טביילב ענעה
 ןרעװ ןשארג א ןקעמשרעד ײז זא ־טײל יד ןענעז יוזא .ןראשוצ
 טפור׳מ .ןגראמטוג םעד ןגעקא ןיוש ריא טגארט׳מ .טרעמכאיעצ ײז
 ראפ א סיוא טצאלג ענעה יד .ןענידאב יז ליװ׳מ ןוא ישענעה ןיוש יז
 ךײלג ?יז טײג װו ןוא ,ץעגרע טײג יז ,סעפע טמורב ןוא ןגיוא
 קירוצ טײג ןוא ןפנארב ףאטש א טפיוק יז .קנעש ןיא ןעלורז וצ

 .םײהא
 ־עגנײרא ךיז טאה ענעה יד ?ןעײרב גנאל אד ךיא לאז סאװ
 ,םױוג ײב ןטלעז וליפא זיא ןרוכיש לאז הבקג א .תורכיש ןיא טזאל
 ־עג טשינ לאמ ןײק ךאנ ןעמ טאה עטרוכיש רעשידיי א ןופ ראנ
 טכאמ ,טכאל ,טנײװ ,טגניז יז .טפיוז ןוא טעב ןפיוא טגיל יז .טרעה
 ןײא ןיא קראמ ןרעביא ןעקצאה ךיז טזאל יז ;קיטש ענעגושמ
 .קיזומ־ץאק א טימ ךאנ ריא ןפיול םיסדנוק עלא ןוא דײלקרעטנוא
 ןרוכיש ראפ ?ןאט ריא ןעמ ןאק סאװ רעבא ,םשה־לוליח א זיא׳ס
 טיוט זיא ןײלא אװטסלאשטאנ יד .הסיפת ןיא ןײא טשיג ןעמ טצעז

 .רוכיש
 ןוא ירפ רעד ןיא ףיוא טײטש יז זא ,טלײצדעד ןבאה םינכש יד
 ־רעד .ןסײבנא ריא זיא סאד .טיװעקא זאלג־עװאק א סיוא טקנירט
 ןופ ךיז יז טמענ ,ףיוא טײטש יז ןעװ ןוא ןפאלש ךיז יז טגײל ךאנ
 סאד יז טנפע ,ןײא ריא טלאפ׳ס זא .ןפארט ןדעטיב םוצ ײנ סאד
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 טשיב רעיש ךיז טאה גראװנײלק׳ס .טלעג טפראװ ןוא רעטצנעפ
 ןוא דרע רעד ףיוא ךיז ןרעגלאװ ײז יװ יוזא .קידנפאכ טעגרהרעד
 רוכיש .ץרוק .ףאשעמאפ ןטימ פא ײז יז טסיג ,ס׳עבטמ יד ןביולק
 וצ אטשינ זיא׳ס ראנ היא ךאנ טקישעג טאה בר רעד .טול יװ
 םוצ ןפיוזראפ ךיז טעװ יז זא ׳ןעזעגסיוראפ טאה׳מ .ןדער וצ ןעמעװ

 .שרעדנא סעפע זיא ןעשעג רעבא .טיוט
 רעד ראפ ירפ רעד ןיא ןעמוקסיורא ענעה טגעלפ ךעלניױועג
 .פמולפ םײב רעסאװ לדנעק א ןעמונעגנא יז טאה לאמ א .בוטש
 ײז ט׳יז ןוא טניה לסעג־עקטאי ןיא טרעדגעלשעגמורא ךיז ןבאה׳ס
 םענײק ײב אטשינ זיא אסכ־תיב ץיק .ןײב א ןפראװעגוצ לאמ א
 עכעלטע ׳יװ־ײס .ןסיורד ןיא ןעמ טאה שינעפרעדאב׳ס ןאטעג ןוא
 ןקוקנײרא טוװרפ׳מ .ןענעה טשינ טעז׳מ ןוא רעבירא ןענעז געט
 ןפאלק ןעמונעג טאה׳מ .ןעגנאהראפ זיא׳ס ראנ ,רעטצנעפ ןכרוד
 יד ןכארבעגפיוא טאה׳מ .טשינ טנפע רענײק רעבא ׳ריט רעד ןיא
 .ןעז טשינ רעמ ןיוש ןעמ לאז ןעזרעד טאה׳מ סאװ סאד ןוא ריט
 עטעבעג א הנמלא ןא ײב טלדנאהעגנײא טאהעג טאה ענעה
 רעדא ,ןעקנירט ןוא ןציז טראד טגעלפ יז .עטארג עטלא ןא ׳לוטש
 טציז לוטש רעד ףיוא ןוא ריט יד טנפע׳מ .ןײלא ךיז וצ ןעלפאלפ

 .ליוק יװ ץראװש ,טעלעקש א
 ־נציז יוזא טנערבראפ ןראװעג זיא ענעה ,ןשטנעמ עביל ענײמ
 זיולב ,ץנאג זיא לוטש יד ?יוזא יװ רעבא .לוטש רעד ףיוא קיד
 שטנעמ א .טקנעזעגפא עלעפאק א זיא ןעלנא ןפיוא גוצרעביא רעד
 ןיא קיטײרפ יװ רעסערג רעײפ א ןעמ ףראד טנערבראפ ןרעװ לאז
 .ץלאה ןטײש ךס א ןעמ ךיורב זדנאג א ןטארבוצפא ףיוא וליפא .דאב
 טשינ ךיז טאה טעב ןפיוא טנאװעגטעב׳ס .ץנאג זיא לוטש יד רעבא
 .רעדײלק ראפ א ,לשיט א ,קנאב א טאהעג ןיוש ט׳יז ,טפאכעגנא
 ־עג טשינ טאה׳מ .ליוק קיטש ןײא זיא עגעה רעבא ,ץגאג זיא ץלא
 ־ירכת ןאטוצנא ןעמעװ ,ןײז וצ רהטמ סאװ ,ןביוהוצפא ןעמעװ טאה
 ענעגײא יד טשינ ןביולג ײז ןוא ןעמוקעג זיא אװטסלאשטאנ .םיכ

 .ןגיוא
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 ־עג טשינ טאה רענײק ,רעײפ ןײק ןעזעג טשינ טאה רענײק
 שילעה אזא ןעמונעג ךיז טאה ןענאװ ןופ ןוא מנ .ךייר ןײק טקעמש
 ןרעטנוא רעדא ןוױוא ןיא שא ןײק ןענופעג טשינ טאה׳מ ?רעײפ
 רעד ןפאלעגנא זיא׳ס .טכאקעג טשינ טכער טאה ענעה .םופײרד
 ראפ א טצאלעגםיוא טאה רע .יקםניפאשט ׳ראטקאד רעשיטאטש

 .םלוג רענעמײל א יװ ןײטש ןבילבעג ןוא ןגיוא
 רעד ןוא קינלאשטאנ רעד טגערפ — ? טלאמעג םאד זיא יװ —

 ־טרעפטנע ראטקאד
 אזא רימ טלײצרעד ץימע ןעװ .טלאמעג טשינ עקאט זיא׳ס —

 .רענגיל רענײמעג א זיא רענעי זא ,טגאזעג ךיא טלאװ ,ךאז
 ־לאשטאנ רעד טגערפ — יןפארטעג אד טאה סאװ ,טראפ —

 :טלמרומ ןוא ןעלסקא יד טביוה יקםגיפאשט ןוא קינ
 .טשינ סײװ׳כ .טשינ םײװ׳כ —

 ןײז טנאקעג טאה׳ס זא ,טראװ א ןלאפ טזאלעג טאה ץעמע
 ־עג טשינ ןוא טצילבעג טשינ געט יד ןיא טאה׳ס רעבא ,ץילב א

 .טרענוד
 ־עג ןענעז ןוא ףארט םעד ןופ טרעהעג ןבאה םורא םיצירפ יד
 לופ ןראװעג זיא לסעג־עקטאי םאד .םישודיח ףיוא ןפיול וצ ןעמוק
 ףיוא טפאג׳מ ןוא טײטש ןעמ .ןםעלאק ,םעקשטירב ,םעטעראק טימ
 אד םאװ ןשטײטסיוא טוװרפ רענײא רעדעי ,רעדנװו ןזײב םעד
 לוטש יד .לכש ןפיוא טשינ ךיז טגײל ךאז ןײק רעבא ,טריםאפ טאה

 .רעפעפ יװ ןקורט ,סעלאקאפ טימ טקאפעגנא ןעװעג זיא
 ךיז טאה ןענעה ײב זא ,טראװ א ןלאפ טזאלעג טאה ץימע
 םאד טאה רעװ רעבא ,םירעדעג יד ןיא ןפנארב רעד ןדנוצעגנא

 ?דײװעגניא ןיא רעײפ א ןופ טרעהעג
 : טנעה יד טזאלעגפארא טאה ראטקאד רעד

 ...ןכאז ענעי ןופ ענײא זיא׳ס —
 ץיק ןײז טגאקעג טשינ טאה טכער עריא ןענעה ןאט ןגעװ
 טאה יוזא ןוא קאז א ןיא תומצע יד טגײלעגנײרא טאה׳מ .דײר
 ־אב יז ןעמ טאה יוזא — טרא ןטוג ןפיוא טריפעגקעװא יז ןעמ
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 יד ןענעז רעטעפש .שידק טגאזעג טאה רעבערגאב רעד .ןבארג
 ־עג ײז ןבאה םאװ רעבא ׳ןילבול ןופ ןפיול וצ ןעמוקעג רעטכעט
 ־ראפ יז טאה רעײפ א ןוא ןפאלעגכאנ ריא ןענעז ןרעײפ יד ? טסװו
 טימ ןטלאשעג ןטםרעממא יז טאה ס׳הללק עריא עלא ןופ .טרעצ
 גאז א טגעלפ יז .רעהא דנארב א ןיהא דנארב א .ןרעװ טנערבראפ
 ןרעקאלפ .תחדק׳ס יז לאז ןפראװ .טכיל א יװ רע לאז ןענערב :ןאט
 פאלק א :םע ןעמ טגאז יװ .רקפה טשינ זיא ליומ א .ןיק יװ ײז ןלאז

 .טײטשאב טראװ א ׳טײגראפ

 טיוט ןכאנ ור וצ טזאלעג טשינ ט׳יז ׳ןשטנעמ עביל ענײמ
 לזײה םאד רעטכעט יד ײב טפיוקעגפא טאה הלגע־לעב לפאק .ךיוא
 ײז .ןטלאהעג טשינ טראד ךיז ןבאה דרעפ יד ראנ ׳לאטש א ראפ
 ןעװ .רעצאר םעד ןגארקעג מא טכענ יד ןיא טציװשעג ןבאה
 ־נא דיז טאה לאמ ראפ א .ןעמעלא ךאנ זיא ךיז טליקראפ דרעפ א
 ןענעה טימ טגירקעג ךיז טאה םאװ עטנכש יד .יורטש םאד טפאכעג
 לאמ ראפ א ריא טאה ענעה זא ׳ןריוװשעג טאה ׳שעװעג םעד בילוצ
 רעד ןיא רעכעלײל יד ןפראװעגנײרא ןוא קירטש יד ןםירעגרעביא

 .ךיוא עילאב יד טרעקעגרעביא ריא ט׳יז .עטאלב

 ןאק ןענעה יװ אזא ףיוא ראנ ׳ײברעד ןענאטשעג טשינ ןיב׳כ
 ־ץראה דאלפ א ׳ראד ׳ץראװש :טנײה יװ יז עז׳כ .ןביולג ץלא ןעמ
 ־גאיעג א ןופ ןגיוא עדליװ ראפ א טימ ׳ליבםנאמ א ײב יװ לטערב
 .ןאטעג יױו ריא טאה סעפע .ןטאזעג ריא ןיא טאה סעפע .היח רעט

 טשינ ןעמ טפאלק גאטליוװ ןופ :לטרעװ א טאהעג טאה עבאב ןײמ
 טלאה ראנ ׳ץאלפ :יוג רעד טגאז יװ ׳רעבא .טנאװ רעד ןא פאק

 .ןאםאפ
 ןוא טיורב ץיק טשינ ףראד ןעמ ןעװ זא ׳ןײז ךעלײרג ןאק׳ם
 ףיוא טגאלקעג רענײא רעדעי טלאװ ׳שובלמ ןײק ןוא הריד ןײק
 עסיורג ןײא ןעװעג טלאװ ןבעל עצנאג׳ם ןוא טיוט םענעגײא ןײז

 ...היװל
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 הפשפמ יד

.1 

 ףראד טײז רענעי ןופ טניװ א ןזאלב ןביוהעגנא טאה טכאנ ןגעק
 ןגיוצראפ ךיז טאה למיה רעד .ןפמוז יד םיוא ךיז ןקערטש׳ס װו
 ןשרוש ןוא ןשיור ןעמונעג טאה מיובנדניל רעטלא רעד .םנקלאוו טימ
 ןענעז סאװ ,רעטעלב לטשער םעד טימ ןוא ןגײװצ ענעקורט יד טימ
 ןקעלפ עטיור טימ ,ענעפמורשעגנײא־בלאה :גײװצ ןײא ףיוא ןסקאװעג
 זיא ,הפשכמ יד עדנוגענוק רעדא ,עדנוגענוק עטלא יד .טםאר יװ
 ־טנוה א וצ ךעלנע ,ײבעג טליופעצ א — עטאכ רעד ראפ םיורא
 ןבאה׳ם םאװ ,ךאד־יורטש ןטכאמאב א ןוא טנעװ עדנילב טימ ,םאװש
 טאטשנא .םענאטלאק יװ פעצ עטפאפראפ םיא ךאנ ןעגנאהעגכאנ
 .ךאל קיכעלײק א טנאװ א ןופ טרעטצניפעגםיורא טאה ןעמיוק א
 יװ ,טלאפש רעמורק א — ראנ ,קיקעריפ ןעװעג טשינ זיא ריט יד
 ןםירעגסיורא םיא ןופ טאה ץילב א םאװ ,םאטש א ןופ גנונעפע ןא
 ,טיוה רעלעג א טימ ,טײרב ,ןײלק ןעװעג זיא עדנוגענוק .קיטש א
 עקיכעלײק ,ספאמ א ײב יװ רעכעלזאנ עטלעטשעגפיוא טימ זאנ א
 ןקאב יד ,לדרעב סײװ א טימ ןיק ןטײרב א ,עװאס א ײב יװ ןגיוא
 רעדנא ןא ןופ ץארפש א לצראװ ןדעי ףיוא ןוא ןעלצראװ טימ לופ
 עקידהנושמ־התימ ערעדנא ךאנ ןוא ןיורב ,ךעלטיור ,לעג :רילאק
 ־עגסיוא טאהעג גנאל ןופ ןיוש ןענעז פאק ןפיוא ראה יד .ןרילאק
 ־וצ טאהעג ךיז ןבאה ךעלטשער ענעבילבראפ יד רעבא ,ןכארק
 ןטימ ןיא ןענאטשעג זיא םאװ ,ןטלאק ןצרוק א ןיא טפעלקעגפיונ
 יװ םעטאמש לטניב א ןעװעג זיא דײלק םאד .ןראה א יװ לדײש
 יד ,םעילוג טימ לופ ןעװעג ןענעז םיפ יד •רעקערשלגיופ א ײב
 טימ .ןרעדנא םעד ףיוא רענײא ןטירעג ןענעז ,לגענ ןא רעגניפ

 רעד ןיא ,ןקעטש א ףיוא טנעלעגנא ךיז עדנוגענוק טאה טנאה ןײא
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 סיוזעשאב קחצי

 טימרעד טבארג׳מ םאװ ,עקיטאמ א ןטלאהעג יז טאה רערעדנא
 ׳למיה םוצ ׳םקניל ,םטכער ףיוא טקוקעגמוא ךיז טאה יז .לפאטראק
 טלקאשעג ,טמירקעג ךיז ׳טניװ םעד טפאנשעג טאה יז .דרע רעד וצ

 • טלפערפעג טאה יז .ןײנ ףיוא יװ טײרב רעד ןיא פאק םעד
 ...טראד ןופ ןעמוק ןטכוז ןוא קעלש עלא ן ץכעזיומעג ןופ —
 טע׳ם ...ו ןרעװ םע לאז טכאדעג טשינ .רעטיװעג תיב א ,רעטיװעג א
 ץלא טעװ טניװ רעזײב רעד ..שינעטערעגמוא ןא ראי־ײה ןײז ןיוש
 םירזממ יד ...עװעלפ זיולב ןבײלב טעװ םירעיופ יד ראפ ...ןזאלבםיוא
 ןײז ןיוש טעװ טיוט רעד ...רעגנוה ןופ ןרעװ ןלאװשעג ןלעװ ערעײז

 ...טםאג רעטפא ןא רעטניװ ןקיטנײה
 ־נא יד ןופ טקורעגפא טיױו ןענאטשעג זיא לזײה םעדנוגענוק
 טימ טזאלראפ ןראװעג זיא םורא דרע יד .דלאװ גערב םײב ,ערעד
 ,ךראפ יװ ראה ןוא ןפוש טימ רעטעלב ,םעקלכעטש ;טיורקמוא
 זיא׳מ ןעװ םאװ רענרעד ןוא ךעלרעפניױו עקיטפיג טימ ןצנאלפ
 ־אמ .לגענ ןוא ןײצ טימ יװ םעלאפ יד טפאכעגנא ײז ןבאה ,ײבראפ
 ,בוטש םעדנוגענוק ןײגײבראפ רעדניק יד טזאלעג טשינ ןבאה םעמ

 טלבירגעג ןוא טלביװשעג טראד טאה׳ם םאװ םעד ץוח א לײװ
 טדערעג טאה׳מ .ןעגגאלש טסענעג טראד ךיז ןבאה ,עטוג־טשינ טימ
 עלא ןיא .,דלחנ סעדנוגענוק ןופ ןכיױו ןגיצ וליפא זא ,ףראד ןיא
 ,ןטםענ טיובעג ןבאה ןכראטש ,ןבלאװש ןטלאהעג ךיז ןבאה סעטאכ
 רעשטיװצ ןײק טרעהעג טשינ ןעמ טאה ךאד סעדנוגענוק ןופ רעבא
 יװ ןוא ןסיורד ןיא ןענאטשעג עדנוגענוק זיא טציא .לגיופ א ןופ

 ,שארפ א יװ ליומ םורק א טנפעעג טאה יז .םערוטש םעד טראװעגפא
 (טעװערעג

 ...טראד ןופ ןעמוק גנעגרעטנוא עלא ...שופיע ןא ,שופיע ןא׳ס —
 טמוק סאװ ,טניװ רעד ...תחלושמ זײב א ןפערט ןצימע ןיוש טע׳ס

 ...טיוט םעד לאמ עלא טגנערב תומוקמ ענעי ץפ
 יז רעבא ,לפאטראק ןײק טצעזראפ טא,דעג טשינ טאה הנקז יד
 ־ײרק ןוא ןעלצראװ ײלרעלא ןבארגוצסיוא עקיטאמ יד טצונעג טאה
 ײב טאהעג טאה יז .ףושיכ םוצ טכיורבעג טאה יז םאװ ,רעכעט
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 ןוױוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 ־נאלש ןופ טפיג ןוא טיוק םלװײט : קײטפא עצגאג א לביטש ןיא ךיז
 סושנרעטש ,םענעגנאהעג א ןופ קירטש א ןוא טיורקמערעװ ,ןעג
 ־עגענ ןוא ןםיג םוצ םקאװ ,תועימק ןוא סעקװאיפ ,ראה־םידש ןוא
 זיולב טשינ טפראדאב ץלא סאד טאה עדנוגענוק .ןרעכיור םוצ ךעל
 ךיז ראפ ראנ ,ףליה ךאנ ריא וצ ןעמוקעג ןענעז םאװ ,ענעי ראפ
 םיפ יד ףיוא ךיז טאה יז טניז .םיאנוש ענעגײא יד ןגעק ,ןײלא
 יז טאה עמאמ יד .טרעטאמעג יז תוהוכ עזײב ןבאה ,טלעטשעג
 עלעטאט םאד ןעװ .שײלפ רעקיטש ריא ןופ טפײנקעגסיוא ,ןגאלשעג
 .ןפראװ ריא ףיוא ךיז טוװרפעג רע טאה ,טרוכישעגנא ךיז טאה
 טימ ןקארשעג יז ,טצײרעג ריא טימ ךיז טאה קעזױ רעדורב רעד
 סעטכישעג ריא טאה אלקעט רעטםעװש יד .קובאב א ןוא דאשזד א
 םאװ .רעיופאק טלעטשעג ןופרעד ךיז ןבאה ראה יד םאװ טלײצרעד
 טליפשעג ךיז ןבאה רעדניק ערעדנא זריא וצ טאהעג ןעמ טאה
 ןעשאפ טקישעג ראי םקעז וצ ןעמ טאה ,ןעדנוגענוק ,יז .זארג ןפיוא
 ־עג ריא ףיוא ןבאה ןטניװ .ןסאגעג ריא ףיוא ןבאה סנגער .זדנעג
 ־יטש ןלאפעג ןענעז׳ם זא ,ל:^ה אזא ןראװעג זיא לאמ ןײא .ןזאלב
 ־עצ טשינ רעיש ןבראש ריא ןבאה ײז .רעײא ענרעניה יװ זײא רעק
 טאה ,עדנוגענוק ,יז ןוא טיוט ןבילבעג זיא רענאג ןײא .טרעטעמש
 :טרעיולעג ריא ףיוא ןבאה תױח ײלרעלא .פעלק ןעמוקאב ראפרעד
 ־טשינ םעיטםעב ןוא טניה עדליװ ,תיוכט ,םרעדראמ ,ןסקופ ,ףלעװ
 טימ ,ןפאל ןוא ןטיוצ ,םעבראט ןוא סרעקיוה טימ ,טלעװ־רעד־ןופ
 ־עג ןבאה ײז .ןײצ עקידנצראטשםיורא ןוא ןעלדײװ יד ןיא ןפונק
 טימ ןקארשרעד יז ׳ןטסוק ןוא רעמײב רעטניה ריא ףיוא טראװ
 זיולב טאה אלקעט .טירטסופ ןבארקעגכאנ ריא ,שינעמורב רעײז
 ןבאה ,ןעדנוגענוק ,ריא וצ :ךעלטערש ןוא ןטוטיפאל ןופ טלײצרעד
 ,ןציונש ןוא סעלדוק טימ ןטלאטשעג עקיטכראפ :טקעלפטנא ךיז ײז
 ־נעמיוק א ןעמוקעגפארא ריא וצ זיא למיה ןופ .סענאינ ןוא דרעב
 ־פיורא ,םיזעב־ןוא־קירטש טימ ןדניבמורא יז טוװרפעג ,רערעק
 ,זדנעג יד טעשאפעג טאה יז װו ,עקגאל רעד ףיוא .ךיז וצ ןפעלש

 רעצראװש א ןיא עבאב עלעציפ א ץעגרע ןופ ןכיוטפיוא טגעלפ
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 סיוועשאב )?חצי

 סעצײלפ יד ףיוא קןןןפ א טימ ,ןםײװ ןיא טליהעגנײא ,עלײשטאפ
 ראנ ,ןעגנאגעג טשינ זיא יז .טײז רעד ײב עלעברעק א טימ ןוא
 ־עג ריא טאה עדנוגענוק ןעװ ,לאמ ןײא .זארג ןרעביא טבעװשעג
 ,טםורב רעד ןיא ץעז אזא טגנאלרעד ריא יז טאה ,לדנייטש א ןפראװ
 ןפיוא ריא וצ ןעמוקעג ןענעז טכאנ ײב .תושלח ןלאפעג זיא יז זא
 יז ןבאה ײז .ןעמענוצ ןפורעג יז ,עטכאלפ יד טצענאב ,םיצל רעגעלעג
 ־רעביא ןבאה ײז .סענאטלאק ןטכאלפראפ ריא ,ןםיבעג ,טפײנקעג

 .רעפיצעגמוא ןוא קערדנזײמ ךיז ךאנ טזאלעג
 ־ובלב לפיװ ,טפעלקעג ריא וצ ךיז ןבאה׳ם ןטײקפאלש לפיװ
 ףיוא ןאטעג ריא טאה׳מ לפיװ ,טכארטעגםיוא ריא ףיוא טאה׳מ םיל
 ,ןלײצרעד טנאקעג טשינ םענײק עדנוגענוק טאה — שינעקיפעצ

 יד וליפא ,ןעגנולכיורטש עריא טימ טקיװקעג ךיז ןבאה עלא לײװ
 יז ,טכענ יד ןיא טכוזאב יז ןבאה םינאלװײט .ןרעטלע ענעגײא
 גײט יװ קירוצ ןוא ןיהא טרעגלאװעג יז ,ןגיפשאב ,טדנעשעג
 ־יור א .טליבעג ריא ףיוא ןבאה ףראד ןיא טניה עלא .רעטלומ א ןיא
 ןיא ןגיולפעג ריא ,המחלמ א טריפראפ ריא טימ טאה ןאה רעט
 עטלא .טכאמעג דנילב טשינ רעיש יז ,ןראפש יד טימ ןײרא םינפ
 ־כאנ ריא ,םנקעטש יד טימ ריא ךאנ טגאיעג ךיז ןבאה םירעיופ
 .רעפעשאמאפ ןסאגעג ריא ףיוא ןבאה סעבאב .ןעײרעלדיז ןגירשעג
 ףיוא ןטאש ןטימ טליפשעג ךיז טכאנ ײב טאה יז ןעװ לאמ ןײא
 ןגאלשפא ןלאז ײז יוזא רעגגיפ יד טגײלעגפיונוצ ןוא טנאװ רעד
 םיוטש א טגנאלרעד ריא ןוא טנאװ רעד מפ פארא רענעי זיא ,קאב א
 טנײה זיב ןרעטש ןפיוא ןכײצ א ןבילבעג ריא זיא׳ם .רענרעה יד טימ
 םענורב םוצ םיורא טכאנ ײב זיא יז ןעװ ,לאמ רעדנא ןא .גאט וצ
 ־אה א ןגיוצעגפיורא ריװםא םעד טימ יז טאה ,רעסאװ ןפעשנא
 ־םיורא זיא׳ס .עכאפערעשט־בלאה עפלאמ־בלאה ,שיגעפעשאב קיר
 ׳ןעדנוגענוק ,ריא ףיוא ןפראװעג ךיז ןוא רעמע ןופ ןעגנורפשעג
 טקיטשרעד טאה עדנוגענוק יװ םעד ךאנ .החיצר רעכעליורג א טימ
 ץוחא טנעה יד ןיא ןבילבעג טשיגראג ריא זיא ,רעײהעגמוא םעד

 .עכארםעג א
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 ןוויוא ןרעטניזז ןופ חױשעמ

 טזומעג טאה יז .געװםיוא ןײק טאהעג טשינ טאה עדנוגענוק
 יז .ןםירעצ רעקיטש ףיוא יז ןעמ טלאװ ,טשינ ןעװ ׳ףושיכ ןענרעל
 ליוװ זיא ׳ערעדנא ראפ טכעלש זיא׳ם םאװ זא ,ןעזעגנײא ךיג טאה
 ־עג יז ןעמ טאה ,ןטילעג ןבאה היח ןוא שטנעמ ןעװ .ריא ראפ
 רעזײה יד ןיא ןײז ןלאז׳ם ןראג ןעמונעג טאה יז .ור וצ טזאל
 ןקארשעג ךיז ןבאה ךעלדײמ ערעדנא .טיונ ,ןגעלשעג ,ןטײקפאלש
 תמ א ןקוקוצנא טאהעג ביל טאה ,עדנוגענוק יז .עטיוט יד ראפ
 םיא ןענערב׳ם ןוא ,םײל יװ לעג רעדא ,ךלאק יװ םיױו טגיל רע יװ
 ןעװ .ןלעפעג ריא זיא םעבאב ןופ ןײװעג םאד .םנפאקוצ טכיל
 ־עגקעװא ךיז עדנוגענוק טאה ,ריזח א טעליוקעג טאה רעיופ א
 קאה א טימ רחא־רבד םאד טקאה׳מ יװ טקוקעג ,לפײה םײב טלעטש
 ־ענוק ,רעםאװ ןקידוז ןיא טײהרעקידעבעל םע טלערק ןעמ יװ ןוא
 יז .ןשינעפעשאב ןקינײפ ןוא ןטיוט וצ ןעמוקאב ביל טאה עדנוג
 .טקיטשרעד ײז — לגינעק א ׳עלעצעק א ,עלעגײפ א טפאכעג טאה
 לציפ םעדעי יװ ןעזעג ,רעקיטש ףיוא ןטינשעצ יז טאה םערעװ
 ןכאטשעגנײרא ריא ,שארפ א טפאכעג טאה יז .ךיז טרעדײלש
 ןביוהעגנא טאה עדנוגענוק .טלפאצ יז יװ ךיז טקוקעגוצ ,ןראד א
 ןפורעג יז טאה עבאב א .טפאה א ןבאה תוללק זא ןעזוצנײא ירפ
 זיב ןטלאשעג גנאל יוזא יז טאה עדנוגענוק ןוא ןעמאנוצ א טימ
 ־נוגענוק ,ריא טאה גנױ־ןרעיופ א ,עטיוט א ןלאפעגקעװא זיא ענעי
 לאז רע ןשטנװועג טאה יז ןוא גיוא ןיא עקשיש א ןפראװעג ,ןעד
 ןקאה־ץלאה םײב םיא זיא רעטעפש ןכאװ ראפ א .דנילב ןרעװ
 .גיוא ןא ןענורעגםיוא םיא זיא׳ם ןוא םינפ ןיא ןלאפעג ןאפש א
 טאה יז .ןשינעוטראפ ײלרעלא ןוא ןלאפעגנײא ריא ןענעז ןכורפש
 ,ערעלאכ ןופ םעטכישעג ,םעציבאב ןופ ןםעומש יד וצ טרעהעגוצ ךיז
 לביטש א ןיא .םיפשכמ ,ןעגנוצײלפראפ ,ןרעײפ ,לצערק ןצראװש םעד
 ןגראמירפ ןופ טאה םאװ ,עבאב עדנילב א טבעלעג טאה דמאז םײב
 ןזיר ,רעכאמ־ףושיכ ,תומחלמ ,םײרםק ןופ טלפאלפעג גנוצעזנוז זיב
 ,ןעמאװש ןשיװצ ןעניוװ םאװ ךעלקילראק ,ןרעטש ןיא גיוא ןײא טימ

 .ןלײה ןיא ךעלענאפ ןראנראפ ,הנבל רעד ןופ ןײש רעד ײב ןצנאט
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 םיװעשאב קחצי

 ךיז יװ ׳תוחור ןבײרטראפ וצ יװ תוצע ןבעגעג ךיוא טאה עבאב יד
 ,תובקנ עשירעניגראפ־טשינ ׳טײלםנאמ עקיליװזײב ןגעק ןצישאב וצ
 רעטסײג ןפורוצםיורא ןוא תומולח ןדײשאב וצ יװ ׳דנײרפ עשלאפ

 .ענעבראטשעג ןופ

 רעד .טלעװ רעד ןופ קעװא ירפ ןענעז ןרעטלע םעדנוגענוק
 רעטסעװש יד .ףראד רעדנא ןא ןיא טאהעג הנותח טאה רעדורב
 ועלדײמ .טעפניק ןיא ןבראטשעג זיא ןוא ןמלא ןא ןעמונעג טאה
 עדנוגענוק רעבא ׳םיכודיש ןאטעג ןבאה רעטלע סעדנוגענוק ןיא
 ףיוא ןעעערב סאװ טײלםנאמ ףיוא ןחמוא ןא ןפראװעג טאהעג טאה

 השוריב ןבילבעג טאהעג זיא׳ס.טיוט ׳ןעיױוטרובעג ׳ןעגנולפמ רעבײװ
 טאה יז רעבא הרע גראמ לטרעפײרד ןוא עטאכ א ןעדנוגענוק
 רעװש ןעװעראה סאװ וצ .ןטעבראאב םע טלאװעג טשינ ׳טנאקעג טשינ
 ־האובת רעד ,רענלימ רעד .- ןביור ןוא ןענעבנג עלא ןעװ רעטיב ןוא
 ןענעגונגאב טנרעלעגםיוא ךיז טאה יז .םיטלאם רעד ׳חלג רעד ׳רחוס
 וליפא ׳עלעביצ א ׳לפאטראק עיור א ,ךעטער א :קיניױו טימ ךיז
 ,טניה ןופ טלגימעג ךיז ןבאה םירעיופ יד .טיורק ןופ פמאלג רעד
 טשינ זיא שײלפ רעײז זא ןטלאהעג טאה עדנוגענוק רעבא ,ץעק
 ךיז טרעגלאװ סאװ ,ץאק עטיוט א וליפא .זקײלפ־ריזח ןופ רעגרע
 ןוא געט ןטםאפ ךיוא ןאק׳מ .רעגנוה םעד טליטש ,דלעפ ןיא
 יד ןוא טרילעכאטש יז ןבאה רעביױו יד תמחמ .ןבעל טבײלב׳מ

 ־עגפיוא עדנוגענוק טאה ,סאפש ןבירטעג ריא םיוא ןבאה טײלםנאמ
 טאה יז .טכאנײװ ןיא ןוא אחםפ ןיא וליפא ךריק ןיא ץיג טרעה
 ־נײרא טלעג ןײק ןוא ךיש ץיק ,םישובלמ ץיק טאהעג טשינ ךיוא

 .עקשופ רעד ןיא ןפראוװצ
 ־םיורא טשינ ןוא עטאכ רעד ןיא ןםילשפא ךיז טגעלפ עדנוגענוק
 טאהעג ארומ ןוא ןשטנעמ ראפ טמעשעג ךיז טאה יז .געט ןעמוק
 ־םיורא טשינ וליפא זיא יז .ןקילב ערעײז ןיא טאפש םעד ראפ
 ןעמוקעגראפ ןענעז ףראד ןיא .שינעפרעדאב ריא ןאט ןעגנאגעג
 ,טינש ןכאנ ןעגנולײװראפ ײלרעלא ,םערדיםפאלק ,ןעגנופיוט ,תונותח
 ןעדנוגענוק טאה׳מ רעבא ,םעקרעגוא ןרעיוז םײב ,טיורק ןקאה םײב
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 ןוייוא ןרעטניזז ןופ תױשעמ

 עצנאג א :טגײלעג םרח ןיא יז טאה׳מ .ןטעבראפ טשינ ץעגרע ןיא
 ביוא זאט טנעקעג יז טאה סאוו .המותי א היומ ןײא ןגעק ענימעג
 מענײא ןדעי ןוא רעטצניפ רעד ןיא ןסעזעג זיא יז יןטליש טשינ
 ־עגפיוא יז טאה ןסיורד ןיא רעטכעלעג ןדעי ןופ .ןכולפ טלײטעגוצ
 ןעקורמ סאד וליפא .ןסארדראפ יז טאה ײרשעג סעדעי .טרעטיצ
 ןפורעגסיורא טאה ,עשאפ רעד ןופ םוא ךיז ןרעק ײז ןעװ ,יק ןופ
 ןאטראפ וצ טנרעלעגסיוא ךיז טאה יז ןוא ,ןליװרעדיװ א ריא ןיא
 ־עגפא ןעמעלא טאה עדנוגענוק ,אי ,ןקלעמ ךיז ןרעהפיוא ןלאז ײז

 ,טריפארק עלא ןבאה ײז .קידלוש ןבילבעג טשינ םענײק ,טלאצ
 ־ראפ ,גיוא זײב א ןבעג :טנרעלעגסיוא ץלא ךיז טאה יז .דנײפ יד
 ־נא ,לאטש א ןיא רעדא רעײש ןיא ףושיכ א טײהרעליטש ןגראב
 ײב ןסילשראפ ,האובת רעד ןיא םענעי וצ ןצאר ןוא זײמ ןקיש
 דליבפא סמענעי םײל ןופ ןטענקסיוא ,טכארט יד ןירעניװעג א
 .שטיפיפ א רעניה ײב ןסקאװנא ןזאל ,ןעלדאנ טימ ןקעטשאב סע ןוא
 רע טאג ײב ןטעבעג טאה עדנוגענוק ןעװ טײצ א ןעװעג זיא סע
 ןיוש טאה יז רעבא ,רעגלאפראפ עקילאצמוא יד ןופ ןצישאב יז לאז
 ןופ טעבעג סאד טשינ טרעה טאג זא ,טנרעלעג טאהעג גנאל
 ־עג םיפיקת יד טזאל ןוא למיה ןיא ךיז טליוהראפ רע .המותי א
 קיז ,ןזירפאק ,רעצכעלעװראפ ענײז טאה לװײט רעד .ןקיטלעװ

 .ןעלדנאה םיא טימ ןאק׳מ רעבא ,תירפ
 רענײק זא ,טכער זיא׳ס ןוא קעװא טאהעג זיא רוד סעדנוגענוק
 ןעמ .רעטלע יד ףיורא זיא ןעדנוגענוק ףיוא .ןבילבעג טשינ זיא
 ריא ראפ ןקארשעג ךיז ראנ ,ריא סיוא טעפשעג טשינ רעמ טאה
 ־עג ךיז טאה׳מ .הפשכמ יד ןאטעג ןעמאנ א ריא טאה׳מ .ןראצמירג
 ־תבש תעי טילפ ,מיזעב א ףיוא טײר יז זא ,ףראד ןיא טעדוס
 ־עג טציא ןבאה׳ס .תופשכמ ערעדנא יד טימ ןפערט ךיז סטכאנ־וצ
 טנגעג רעצנאג רעד ןופ רעטימעג ערעװש ריט ריא ןיא טפאלק
 ־ראפ ןופ סעמאמ ,טכארט רעד ןיא ןסקאװנא טימ רעביױו :םורא
 ענעסיוטשראפ ,תולכ ענעזאלראפ ,ןצרעקולש טימ ןדיומ ,ןשינעעז
 ריא טאה׳מ .סעיזנעטערפ ןוא גאלק ריא טימ עדעי ,ןעיורפגנױ
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 סיוזעשאב קחצי

 וליפא ׳רעטופ ןליונק ׳עשאק ךעלטםעמ ׳טיורב ןבאל א טכארבעג
 ןסערעד־טשינ ןופ ?טפראדאב ץלא םאד יז טאה םאוו רעבא .ץנימ
 ־עג ריא ןענעז ןײצ יד .ןפמורשעגנײא ןראוועג ןגאמ רעד ריא זיא
 ןרעדאפמארק טימ לופ חאװעג ןענעז םיפ יד .ןלאפעגםיורא טאה
 ןראוועג ןענעז עריא ןגיוא יד .טארט א ןאטעג םיוק טאה יז ןוא
 ןעװער ןוא ןראי ןגײװשפא ץפ .ביוט — ןרעיוא יד הנילב בלאה
 טאה יז .ךארפש עכעלשטנעמ יד ןםעגראפ יװ יז טאה ,ץילא ךיז וצ
 רעבא ׳ראטנעמצ ןפיוא םיאנוש עטלא יד טקישעגקעװא טאהעג
 סעדנוגענוק .רוד ןגנוי ןשיװצ עײנ ןענאטשעגפיוא ׳םינפ א ןענעז׳ט
 (באה ײז זא ׳תוללק וצ טניוװעגוצ יוזא טאהעג ךיז ןבאה ןצפעל
 ...ריעלאמ ןוא דנארב ...הריגפ ןוא קעלש :ןײלא ךיז ןופ טעשטפעשעג
 ...ןגיוא יד ןיא ןירג ...זדלאה ןיא ןעריכאפ ...גנוצ רעד ףיוא ןקאפ
 ־וטש א ןרעװ רעמוז ןטימ ןיא לאז׳ס רעגײטש רעד טשינ זיא׳ם
 ־סיוראפ רעירפ רעטניװ םעד ךאנ טאה עדנוגענוק רעבא ,טניװמער
 יז .ןגאלפ טימ לופ ןײז טעװ רעמוז רעקיטנײה רעד זא ׳ןעזעג
 תורושב עזײב .זאנ רעד טימ טיוט ןוא קילגמוא טקעמשרעד טאה
 טאה סאװ ׳טניװ רעד .ץילא ךיז ןופ ריא וצ ןגארטרעד ךיז ןבאה
 ,רעכעלנײװעגמוא ןײק טשינ טײװ ךאנ זיא ,ןביוהעגנא טציא ךיז
 ןענעז ןעארק .טמוק רע ןענאװ ןופ טםװועג טאה עדנוגענוק רעבא
 ךורעג א טכיוהעגנא טאה ץעגרע ןופ .שינעקארק א טימ ןגיולפעג
 ־לביא ןוא סטצילײאראפ םעפע ךאנ ןוא םטנערבעגפא ,ץכעליופ ןופ
 ־ענוק ,דײשאב ןײז טםװועג טאה ,עדנוגענוק ,יז ראנ סאװ םקיד

 .טמירקראפ ךיז טאה ליומ אאפעגנײא םעדנוג
 טםאג וצ טמוק רעטיװעג אזא ךאנ ...שופיע ןא .שופיע ןא׳ם —

 ...טיוט רעד
2. 

 טאה עדנוגענוק רעבא ,רעקראטש ץלא ןזאלבעג טאה טניװ רעד
 ןסקאװעג ץלא זיא׳ם .ןעלצראװ ןבארגעגםיוא :עקיריא םאד ןאטעג
 סעדעי ,לצראװ רעדעי ןוא ,עטאכ רעד ןבעל ,טנורג ריא ףיוא
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 זװיוא ןרעטגיןז ןדפ תוישעמ

 ןראי ערעגניי יד ןיא .טפארק ןײז טימ טקריװעג טאה לדגײטע
 רעצכעטײרק ןביולק ןײגקעװא טײצ וצ טײצ ןופ עדנוגענוק טגעלפ
 טאה קילב רעד טײװ װו ׳חטש ןקיזיר א ףיוא .ןפמוז יד מורא
 •׳אב רעםאװ סאד — ץכעזיומעג סאד ןגיוצעג ךיז טאה ,טכײרגרעד

 ןעלצראװ םאװ ,ןעמולב ןוא רעטעלב טימ לופ ,ךאמ טימ ןסקאװ
 ,שינעטכידעג רעד ןיא םורא ןעמיװש ראנ ,דרע רעד ןיא טשינ
 ענעדלאג־ןירג טימ ,עסיורג ־ערעדגא טראד ןענעז ןגילפ יד וליפא

 ראטנעמצ רעד .לגײפ ןטראם ערעדנא ןגיולפעג ןענעז׳ס .ךעלכײב
 ־ענ^יוא ןענעז סאװ ,תוחיר יד ןוא טײװ טשינ ןענופעג ךיז טאה
 ־ענוק .ךראמ ןוא שײלפ ןא טנאמרעד ןבאה ,םײלש םעד ןופ ןעגנאג
 ,טלעװ רענעי ףיוא טנײפטולב יד טקישראפ טאהעג טאה עדנוג
 תומשנ יד .טלאמעג טשינ זיא ײז ןופ זיול ןרעװ ןצגאג ןיא רעבא
 .המקנ ןופ ןצענ טגיפשעג ,ןפמוז יד רעביא טרעיוהעג ןבאה ערעײז
 טכראשעג ,טנאװ רעד ןיא ריא ײב טפאלקעג ײז ןבאה לאמ לײט
 ןבאה םאװ ,ןטכעלפעג יד טימ טלקאשעג ,ךאד ןופ יורטש ןיא
 ־עגוק ןוא תועשר ךם א ןאטפא ןענאק עטיוט .ןעגנאהעגכאג םיא ןופ
 ־רעד א וליפא .ךאװ רעד ףיוא ןײז טזומעג לאמ עלא טאה עדגוג
 עטיוט א זיא לאמ ץיא טשינ .ןשינעוטפא עריא טאה ץאק ענעגראװ
 .לגענ יד טימ ןכעטש יז ןוא טכענ יד ןיא ןעקואימ ןעמוקעג ץאק
 טצעזאב טאהעג ךיז טאה ׳םעטאמש יד ןשיװצ ,טעבקנאב ןרעטניה
 לײט .ןעלמרומ טרעהעג טפא םיא טאה עדנוגענוק ןוא ךוטגאל א
 עטאכ רעד ןיא טכארבעג ריא טאה רע ןוא טוג ןעװעג רע זיא לאמ
 ןאק׳מ סאװ ,עלהיח רעדנא ןא רעדא לגיופ ןקנארק א ,לגינעק א
 ,קיצארט ןראװעג רע זיא לאמ רעדגא ןא רעבא .ןםע ןוא ןטארבפא
 זיא׳ס ןוא טגײלעגקעװא םעפע טאה יז .רעדיװ־רעדיק ןאטעגפא
 ,רעכעטײרק טשימראפ רעדא ןפראװראפ טאה רע .ןעמוקעגקעװא
 ןגארקעג יז טאה לאמ ץיא .זײפש טקינײרמואראפ ,ןבלאז ןטלאהאב
 ־קעװא םע טאה עדנוגענוק .טשראב לגירק א עטרעיופ רעגנױ א ןופ
 זיא םנגראמוצ .לצרעטש א טימ טקעדעגוצ ,לקניװ א ןיא טלעטשעג
 טאה םאװ ,לאש עקיד א טשראב םעד ףיוא ןםקאװעגנא טאהעג
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 םיװעשאב קחצי

 ץכערימש יװ ןעקנוטשעג טןןה׳ס רעבא ,םטעפ־ריזח יװ ןעזעגםיוא
 ־עגנא טאהעג קיװאמאד רעד טאה עשאק לפעט א ןיא .רעדער וצ
 דיז טאה עדנוגענוק ןעװ .תומוקמ עגיה יד־ןופ־טשינ דמאז ןטאש
 לבראכ א ריא וצ רע טאה ׳טלדיזעגנא םיא ןוא ןגיובעגפארא םיא וצ

 :ןאטעג
 ...עװרעשטש עטלא —

 ־מוא סאד רעבא ׳ןבארגעג לסיב א ךאנ טציא טאה עדנוגענוק
 ןיא קעװא זיא יז ןוא לבריװעג א ןיא רעבירא דלאב זיא רעטעװ
 יװ טליוהעג ראנ ׳ןזאלבעג טשינ רעמ טאה טניװ רעד .עטאכ רעד
 ןופ ךאל םעד דרוד טקוקעגםיורא טאה עדנוגענוק .רענעגושמ א
 טלקאשעג ךיז ליױו א ןבאה רעדלעפ יד ףיוא ןעעאז יד .טנאװ רעד
 ־רעביא ךיז ײז ןבאה דלאב .עכורעװאז יד ןעמוקײב טוװרפעג יװ ןוא
 ־עצ דיז ןענעז ײה ןגיוטס .טשטאלפעגנײא ןגיל ןבילבעג ,ןכארבעג
 ןרעביא ןגיולפעג ,ןםירעגפא ךיז ךאד א טאה טראד ןוא אד .ןלאפ
 ,רעכעד ןראפשרעטנוא םיורא ןענעז םירעיופ .לגיופ א יװ ףראד
 דיז ןלאז ײז ןלאטש יד ןיא רעדניר ןוא דרעפ ןדניב ,טנעװ ןצישאב
 ־עגנא ןגער־םקאלש א טאה טניװ רעד רעבא ?ןקירבעצ טשינ
 ־ראפ ןראװעג זיא ףראד םאד ןזא םאג א ןאטעג טאה׳ס .טגאי
 יד .םונהיג ןופ ןרעײפ יװ טדנעלבעג ןבאה ןצילב יד .טצײלפ
 ־עג ךיז ןבאה תיהעג יד זא ,טנעאנ יוזא טלאנקעג ןבאה ןרעגוד
 ־ראפ טאה עדנוגענוק .םוג א ןופ רעדאי א יװ לדײש ןיא טלקאש
 יז טאה םאװ .לצעלק א ףיוא טצעזעגקעװא ךיז ,ריט יד טראפש
 םעטאכ עלא ןופ ז ןכערפשראפ ןוא תעװשראפ יװ רעמ ןאט טנאקעג
 ןא ןבירעג ךיז טאה ריזח א ןעװ .עטסכאװש יד עטאכ ריא זיא
 ןעמענ יד ןפורעגנא טאה עדנוגענוק .טלםיתטעג ךיז יז טאה ,ריא
 ןוא ,םאפלאמ ,קידאק ןוא אגאי עבאב יד ,רעפיצול ןוא ןטש ןופ
 ־יונק א טגײלעגקעװא לקניװ ןדעי ןיא טאה יז .יקםװאדראװט ןאפ
 יז טאה ,הרימש יד ןקראטשראפ וצ .סעקבאבנגיצ ןוא םקאװ לכעל
 ־ינק א ןטלא״דעג טאה יז װו ,טרעפוק םענעבמעד םעד טנפעעג
 ,זאה א ןופ לסיפ א ,רעטאק א מפ טעלעקש םעד ,הלותב א ןופ ץיב
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 ןוויוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 'סנעמ טימ עטאמש ,ףלעװ ןופ ןײצ ,םקא ןצראװש א ןופ ןראה םעד
 ־עג א ןופ קירטש יד :תולוגם עלא ןופ הלוגס יד ןוא טולב־עיצאורט

 :םארג ןיא דירפש א טלמרומעג ןבאה עריא ןפיל יד .םענעגנאה

 ,קראטש זיא טראפמעל רעד
 :זײב זיא שידקע רעד

 טרעצראפ קאדוג ןוא קאדוה
 .שײלפ קימ

 ,טולב סאד זיא טיור
 ,!טכאנ יד זיא חאײש
 לעבאיד ןוא רעטםיגאמ
 ...טכאמ ץיד רימ ביג

 ןדאש ןײק רעבא ,ןפראװעג ,טלקאשעג ךיז טאה לביטש םאד
 ־מוא ןוא טלםײרטעג ךיז טאה ךאד רעד .ןעשעג טשינ טציא זיב זיא
 ־פא טשינ ךיז טאה רע רעבא ,פעצ יד טימ טעכאפעג ךעלמײה
 ־נוגענוק ןוא קיטכיל־לערג ןראװעג עטאכ רעד ןיא זיא אד .ןםירעג
 ־ײל םעד ,טנעװ עטםירראפ יד ראלק שילרעטסיוא ןעזרעד טאה עד

 .םקאלפ טימ לדערניפש םאד ,םופײרד ןפיוא פאט םעד ,ליד םענעמ
 ־עג טאה ןגער רעד ,שינרעטצניפ יד טרעקעגמוא ךיז טאה דלאב
 סאד .םרעמאה יװ טפאלקעג ןבאה ןרענוד יד .ןשטײב טימ ןסימש
 טײרג ,טנעמאדנופ ןופ ןאטעג סיר א לאמ םעדעי ךיז טאה לזײה
 ־עג לאמ לפיװ ךיז טאה עדנוגענוק .טנורגפא ןיא ןעילפוצקעװא
 טעװ גנױ ;ןטכראפ וצ טשינראג רעמ טאה יז זא ,ןטסײרט טוװרפ
 רענײא רעדעי זומ רעטעפש רעדא רעירפ :ןבראטש טשינ ןיוש יז
 זאטעג ךיז טאה ײבעג םאד םאװ לאמ סעדעי רעבא .רבק ןיא ןליופ
 רעמ טאה יז ,שינרעטיצ א טפאכעגנא ןעדנוגענוק טאה ,ףראװ א
 ןפיוא טקערטשעגםיוא ךיז עטמעלקראפ א ןוא ןציז טנאקעג טשינ
 טימ ןשיק םעד ףיוא פאק םעד טראפשעגנא טאה יז .טעבקנאב
 ץיק סעפע טשינ זיא םערוטש רעקיזאד רעד .ןרעדעפ ענרעניה
 ,טײקיטפאהקלאש ךס א .טײצ א טניז טלמאזעג ךיז טאה רע .ףארט
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 םיוויעשאב קחצי

 ־יופ יד ןשיװצ טזיוהעג טאה ײרעקנאצ ןוא גנובראדראפ ,טכערמוא
 ,ריא וצ ןעגנאגרעד ןענעז׳ם .רעפרעד עקימורא יד ןיא םירע
 ־עדנא ,ןריפמאװ ,ןקאלאקליװ ,סעראמז ןופ םעטכישעג ,ןעדנוגענוק

 ןבאה ײז ןוא רעטכעט יד טנאמאב ןבאה םעטאט .ןשינעקישנא ער
 ענעגײא יד טימ טראפעג ךיז ןבאה תונמלא .סעטראקנעב ןריובעג
 ,סעליבאק ,יק טימ טצנומשעג םעקנאל ףיוא ןבאה רעכוטםאפ ,ןיז
 ־רעײפ ןעגנאגעגפיוא טכענ יד ןיא ןענעז ןפמוז יד רעביא .םירזח
 ־עק ןבארגעג רעדא דרע יד טרעקאעג ןבאה םאװ ,םירעיופ .ךעל
 םאװ ,רענײב עכעלשטנעמ ןענופעג ןבאה ,לפאטראק ראפ םרעל
 ־ענוק ,ריא ןגעק .םירבק יד ןופ טרעדײלשעגסיורא ןראװעג ןענעז
 טציא זיב יז ןבאה סאװ ,תוחוכ .עצעה א טריפעג ךיז טאה ,ןעדנוג

 ןופ טײז רעד ףיוא רעבירא גאט ןדעי טנאקעג ןבאה ,טצישאב
 עדנוגענוק .לאשגאװ רעד ףיוא ןעגנאהעג טאה ץלא .רערעװשראפ יד
 .טגיזעג לאמ עלא טציא זיב טאה יז .םעיװ יד ןסאלשעגוצ טאה
 טאה׳ם .טײקטראפשעגנײא ריא טימ ןעמוקעגײב רעצעה ןדעי זיא יז
 טאה דצ רערעדנא רעד ץא םנ א ןפארטעג ריא טימ לאמ עלא
 ,טינש ןראפ רעכיװעג רעקיזאד רעד רעבא .טשטילגעגםיוא ךיז
 םעד ןיא ןײגרעטנוא ךיוא ןײלא יז טעוו רשפא .ןקארשעג יז טאה
 ־ראפ־טשינ א טזאלעגרעביא ץעגרע יז טאה רשפא ?שינעםײרםיוא
 ףיוא טראהעג ראנ ןבאה רעטםנעפשעג עכעלטנײפ יד ?לקניװ טיה
 ־סיוא ,ןרעטכעלעג ערעײז ןעמונראפ טציא טאה יז .טײהנגעלעג א
 ןבאה ײז .טגיהדגאי יװ טליבעג ןבאה ײז .ןעײרעשטיװק ענעםאלעג
 ־עגנײא טאה עדנוגענוק .ליד ןרעטנוא רעגניפ יד טימ טלבארגעג
 יװ סיורג ,ץאק עקיזיר א טמולחעג ריא ךיז טאה׳ס ןוא טלמירד
 .ןםנאװ עקידרעײפ טימ ,ןירג ןגיוא יד ,ץראװש לעפ יד ,םאפ א
 שינעקואימ א טזאלעגםיורא ,גנוצ עגנאל א טקעטשעגםיורא טאה יז
 ןאטעג עדנוגענוק טאה םעצולפ .קאלג א יװ ןעגנולקעג טאה םאװ
 רעד ײב טעראפעג ךיז טאה ץימע .טקעװעגרעביא ךיז ,לפאצ א
 ־יװ א ןוא ןעדנוגענוק ןעמונעגנא טאה דחפ א .ריט רעטלטײקראפ

 ג זאטעג גערפ א טאה יז .טײקינעפשרעד
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 ןוױוא ןרעטניזז ןופ תוישעמ

 ןאה ׳םאד זיא רעוו —
 ,טרעפטנעעג טשינ טאה רענײק

 טאה יז .טגאזעג ךיז וצ עדנוגענוק טאה ׳עבארטנאיװ זיא׳ס
 ־עג ךיז טאה יז .לבחמ ןקיזאד םעד טימ ןובשח ןטלא ןא טאהעג

 יז רעבא ׳ןבײרטוצפא םיא יוזא יװ ךורפש א ןענאמרעד טלאװ
 :ןדער ןעמונעג טאה יז .טקנעדעג טשינ טאה

 ןשטנעמ װו העדלעװ עטסיװ עלא ןיא ,ןענאד ןופ קעװא ײג —
 ןעמאנ ןיא ריד רעװשאב ךיא ...טשינ טערט יפ ןוא טשינ ןעײג

 ...!סאבאראב ,לעילב ,םאנאטארגאם ,יאדאמא ןופ
 .ליטש ןראװעג זיא׳ס

 ,ןײצ ןא ,ראה ןא ,ןקאג־ןוא־זדלאה ךערב ׳ןענאד ןופ ףיול —
 ,ךיוב ןיא רעסאװ טימ ,ךיור ןוא רעײפ ןיא ,ןײבעג טעקאנ א טימ

 -טימעג ןכארבעג א טימ ,טירט יד ןיא רענרעד טימ
 םיוטש־טניװ ןטימ ןעמאזוצ .ןםירעגפיוא ךיז טאה ריט יד

 .םעטא ןא ןבילבעג זיא עדנוגענוק .טלאטשעג א ןײרא זיא
 ...ךעלעמאמ —

 בארג א טגערפעג טאה — ? הפשכמ יד עדנוגענוק וטסיב —
 .לוק־ליבםנאמ

 .טרעװילגעג ליױו א טאה עדנוגענוק
 !תונמחר באה ? וטםיב רעװ —

 .ןתח סאקנאי ,ךאטס ןיב ךיא —

 עדנוגענוק טאה ,שטנעמ א ראפ ךיז טלעטשראפ רע ,ראג יוזא
 !יז טאה טגאזעג .טכארטעג

 ? ךאטס ,וטםליװ םאװ —
 ןבעגעג םם ריא טסאה וד .ץלא סײװ׳כ ,אתבלכ עטלא וד —
 .טנקײלעג טשינראג ,טלײצרעד ץלא רימ ט׳יז .ןעמיורוצפא ךימ

 — טציא

 זא ןעמונאב טאה יז ראנ ,ןעײרש טלאװעג טאה עדנוגענוק
 ןםיורד ןיא ןעװ וליפא ןענאד ןופ טרעהעג טשיג יז טלאװ רענײק
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 םיװיעשאב קחצי

 יװ ליטש ןעװעג זיא עריא םיטש יד .רעטיװעג ןײק טשינ זיא
 ןןעלפערפ ןעמונעג טאה יז .זיומ א ײב

 ןםיװ ײז ,ךאטם קיטפאהראװ טזיב וד ביוא .םם םוש ןײק —
 זא רימ ראפ טרעטיבעג טאה אקנאי יד .םענײק טשינ םם ךיא זא
 ןיא טשינ יז טםאה הלעה ןײמ ׳וד ןוא טפאשביל ןופ טכאמש יז
 ט׳יז .ןםעגראפ וצ ךיד לרעםאװ א ןבעגעג ריא דיא באה — ,ןיז

 .דום א ןטלאה וצ טאג ײב ןריוװשעג

 .גנאלש א ןופ טפיג ?אה ,לרעםאװ א —
 ־םנאמ א טםיב וד ביוא .רעטיבעג ןוא ראה ,טפיג םוש ץיק —
 ל׳כיא .דעלקילג ריא טימ ײז ןוא יז םענ ,יז טםרעגאב ןוא ליב
 הכרב ןײמ דײא ןוא זעמוק בולש םוצ ל׳כיא .ןעקנעש הנתמ א דײא

 .ןטארראפ דימ ט׳יז שטאכ .ןבעג
 ,הפשכמ ענעטלאשראפ וד ,הכרב ןײד טשינ ףראד רענײק —

 .,.!עיטםעב עקיטשרודטולב וד ,גיוצ עקיצערק וד
 ודיד םעראברעד ,דלאװעג —

 .ןײנ —

 ןפיוא טרעקעגרעביא ץלא ,טעבקנאב םוצ טנאפשעגוצ טאה רע
 ןגאלשעג ,דיז וצ ןביוהעגרעטנוא ,ןאטעג פאכ א יז טאה רע .געװ
 ןזיװאב טשינ וליפא טאה עדנוגענוק .ןטםיופ עקיטכעמ יד טימ
 ,דרע רעד ףיוא טפעלשעגמורא יז טאה רע .םפיפ א ןזאלוצםיורא
 רעגײטש א שיור א טרעהעג טאה עדנוגענוק .םיפ יד טימ ןטארטעג
 .לגילפ יד טימ טשטאפ רע ןוא ןאה א ןענופעג אד דיז טלאװ׳ם יװ
 ןיא ,למיה א ןא דנאל א ןיא ןענופעג עדנוגענוק דיז טאה ליױו א דאנ
 ־עלב ןא רעמײב ,רעבירג ,ןזדלעפ ןשיװצ ,גנורעמעד רעקידנעטש א

 .םונהיג א ײם ,םרעכאמנצנוק ןופ קריצ א ײם ןעװעג זיא׳ם תעט
 ףיוא טרעטעלקעג ןבאה ,דעפ יװ עצראװש ,ןעניושראפ עטעקאנ
 דיז ,םעקלאשזאק טכאמעג ,קירטש ףיוא ןעגנאהעגנא דיז ,םרעטײל
 טקיױועג ןבאה טײלםנאמ .זײמרעדעלפ יװ טפול רעד ןיא ןגארטעג
 ,רעזדלעה יד ףיוא רענײטשלימ טפעלשעג ,ץכעגעיזד רעםעפ ןיא
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 ןװיוא ןרעטניה ןופ תוישעמ

 .ןעלפאנ יד ,ןטסירב יד ,ראה יד ףיוא ןעגנאהעג ןבאה רעבײװ
 ןיא טפעשעג ןבאה םירעיופ ןוא הנותח א טכירעגנײא אד טאה׳ינ
 ,עריא ןעמוקעגנא ןענעז ץעגרע ןופ .ףאש א ןופ טיװאקא םנפיוה יד
 ,םרעסעמ ,קעה טימ ,למעזעג קיטםול א — םיאנוש סעדנוגענוק
 .ײז טימ ןפאלעגטימ זיא םינאלװײט עדנאב א .ןזיפש ,ןעלפאגײיה
 אבאב יד ,בובז־לעב :םיאנוש יד וצ רעבירא טאהעג עלא ןענעז ײז
 ־עג ןבאה ײז ...ץעלאװכאװלאב ,סאלוק ,סאניוױשזק ,קובאב ,אגאי
 ןוא סאה טימ ןעמוקעגנגעקא ריא ,טעשזריהעג ,ןצאקרוטש ןביוה
 ריא ןיא עדגוגעגוק טאה — ! עװעטאר ,רעטומ עקילײה .דײרפנדאש

 .ײרשעג ןטצעל א ןאטעג שינעגנערדאב

 עטאכ יד .הפשכמ רעד ךאנ ןעמוקעג םירעיופ ןענעז םנגראמוצ
 ןליופ םעד ,ןטםײל ,םנקלאב יד ןשיװצ ןופ .ןלאפעגנײא טאהעג זיא
 .רעפרעק ןטרעטעמשעצ םעדנוגענוק ןגיוצעגםיורא ןעמ טאה יורטש
 .לפעט א ןופ יװ לדײש ןופ ןםאגעגםיוא טאהעג ךיז טאה חומ רעד
 ־קעװא טאה׳מ .רענײב לטזקער א יװ רעמ ןבילבעג טשינראג זיא׳ס
 ןיא ןגארטעגקעװא ,טערב א ףיוא ץכעבײלברעביא םאד טגײלעג
 ,ןדאש ךם א ןאטעגגא טאהעג טאה םערוטש רעד .עצילפאק רעד
 ־טימ זיא אקנאי .עדנוגענוק :עטיוט ןײא ןעװעג זיולב זיא׳ס רעבא
 ׳קעװא ןענעז ערעדנא יד יװ םעד ךאנ .רעטײלגאב יד טימ ןעגנאגעג

 :טדערעג ,טינקעגרעדינא ,לטכיל א םנפאקוצ ןדנוצעגנא יז טאה
 .קילג םיורג א ,ןפארטעג ךימ טאה קילג א ,ישעבאב —
 רימ טימ ט׳רע ...גאט ראפ טנײה רימ וצ ןעמוקעג זיא ךאטס
 ןײז ךיז טאה לרעסאװ ןײד ןופ ...ןריפ ראטלא םוצ ,ןבאה הנותח
 ...חלג םוצ ךאװרעדפיא ןראפ רימ ...ןטוג םוצ טרעקעגרעביא ץראה

 ...ןכוק־ץלאמש וצ ןיוש טײרג לרעטומ ןײמ
 למיה רעד רעבא ,טליטשעגנײא טאהעג ךיז טאה טניװ רעד
 ־עדעג טאה גאט רעד .סנקלאװ עטכידעג טימ טקעדראפ ןבילבעג זיא
 ןגיולפעגנא ןענעז ןפמוז יד ןופ .טכאנראפ יװ לקנוט יוזא טרעמ
 םאד ,גנאגרעטנוא ןוא הפירש טימ טקעמשעג טאה׳ס .ןעארק עראש
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 םיװיעשאב קחצי

 יד ןיא .טציילפראפ־בלאה ׳טרעטשעצ־בלאה ןגעלעג זיא ףראד
 יד ׳רעכעד ענעםירעגפא יד טלגיפשעג ךיז ןבאה ןרעםאוו עבירט
 ׳םעבאב ײרד .רעמײב ענעכארבעגנײא יד ,טנעוו ענעלאפעגנײא
 טרעטשינעג טכאנ זיב ןבאה ׳ינק יד רעביא טצראשראפ רעדײלק יד
 םעד ןופ קירטש יד טכוזעג ׳הברוח רענעםאגראפ םעדנוגענוק ןיא

 ...בענעגנאהעג
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